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Aos povos indígenas do Brasil, especialmente, o 
povo Tuxá, exemplo de bravura e resistência, que 
durante séculos vem lutando de maneira digna e 
fiel pela valorização de sua identidade étnico-
cultural. 
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RESUMO 
 
 
 
O presente estudo analisa a história do povo Tuxá durante o processo de construção da 
Barragem de Itaparica na década de 1980. Este povo está localizado na cidade de 
Rodelas, norte da Bahia, são remanescentes dos grupos indígenas que habitavam a 
região do sub-médio Rio São Francisco. Ao longo dos séculos, os Tuxá conviveram 
com uma história de contato com os não-índios marcada pelos deslocamentos. Por isso, 
sua história não pode prescindir das análises referentes ao final do século XX, quando 
os Tuxá, mais uma vez, tiveram que abandonar suas terras tradicionais, 
compulsoriamente, para dar espaço às aspirações do Estado, em virtude da construção 
da Hidroelétrica de Itaparica, em Pernambuco, pela Companhia Hidro elétrica do São 
Francisco (CHESF), na década de 1980. Esse empreendimento fazia parte do projeto de 
desenvolvimento defendido no período do regime militar, que previa obras de infra-
estrutura para todo o Brasil. Em 1988, com a formação da Barragem de Itaparica, as 
águas do rio São Francisco atingiram três municípios no estado da Bahia (Chorrochó, 
Rodelas e Glória) e mais quatro em Pernambuco (Belém do São Francisco, Floresta, 
Petrolândia e Itacuruba). A comunidade indígena Tuxá foi totalmente afetada, as águas 
da barragem cobriram suas casas e o seu território. Instalados por mais de quatro 
séculos naquela região, a perda do antigo território provocou transformações 
incomensuráveis na organização político-social dessa comunidade, a exemplo da 
divisão das lideranças tradicionais, nas suas manifestações culturais, em todo o seu 
universo simbólico. Este é mais um dos muitos processos que vem atingindo varias 
outras comunidades tradicionais em todo o Brasil, e que é pouco investigado pela 
produção historiográfica brasileira. Nesse estudo, abordo os aspectos referentes à 
construção da barragem à luz das políticas indigenistas empreendidas pelo Estado 
brasileiro, dando ênfase à resistência e afirmação da identidade étnica dos Tuxá.  
Palavras-chaves: Historia indígena; Povo Tuxá; Itaparica; territorialidade. 
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This study examines the history of the people Tuxá during the construction of the 
Itaparica Dam in the 1980s. This town is located in the city of Rodelas, north of Bahia, 
are remnants of the indigenous groups who inhabited the region of the sub-middle São 
Francisco River. Over the centuries, Tuxá lived with a history of contact with non-
Indians marked by shifts. Therefore, its history can not dispense with the analysis on the 
late twentieth century, when Tuxá, once again, had to abandon their traditional lands, 
forcibly, to make room for the aspirations of the state, due to construction of the 
Itaparica Hydroelectric in Pernambuco, the Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
(CHESF), in the 1980s. This project was part of the development project defended in 
the period of military rule, which provided infrastructure works throughout Brazil. In 
1988, with the formation of the Itaparica Dam, the São Franciso river reached three 
municipalities in Bahia (Chorrochó, Rodelas and Glória) and four more in Pernambuco 
(Belém do São Francisco, Floresta,  Petrolândia and Itacuruba). The indigenous 
community has been totally affected Tuxá, the waters of the dam covered their homes 
and their territory. Installed for over four centuries in the region, the loss of former 
territory caused immeasurable changes in political and social organization of the 
community, such as the division of traditional leadership, in its cultural manifestations, 
in all its symbolic universe. This is one of many processes which is affecting many 
other traditional communities in Brazil, and that is little investigated by the Brazilian 
historical production. In this study, I discuss aspects relating to dam construction in the 
light of indigenous policies undertaken by Brazil, with emphasis on resistance and 
assertion of ethnic identity of Tuxá.  
Keywords: Indigenous History, People Tuxá; Itaparica; territoriality. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Atualmente no Brasil, vivem mais de 800 mil índios, cerca de 0,4% da 

população brasileira, segundo dados do Censo 2010. Eles estão distribuídos entre 683 

Terras Indígenas e algumas áreas urbanas. Há também 77 referências de grupos 

indígenas não-contatados, das quais 30 foram confirmadas. Existem ainda grupos que 

estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto a FUNAI, o órgão 

federal indigenista.1  

Dentre essas populações, inclui-se o povo indígena Tuxá. Descendentes dos 

Índios Rodeleiros que aqui viveram há muitos anos, hoje se denominam como “Índios 

Tuxá Nação Proká Caboclos de Arco e Flecha e Maracá2”, porque se reconhecem como 

descendentes também desse povo que habitou, no período colonial, as ilhas e as 

margens do rio São Francisco, nas aldeias dos índios Rodeleiros. A aldeia Tuxá situa-se 

no próprio município de Rodelas, no norte baiano, na região do sub-médio São 

Francisco. O entendimento acerca dos povos Tuxá precisa ser feito à luz da história da 

conquista e ocupação da região do São Francisco, considerando o processo colonial do 

interior do Nordeste brasileiro, iniciado no século XVI. Faz parte desse processo a 

chegada dos curraleiros na região, datada a partir da primeira metade do século XVII, 

com uma política de ocupação e expansão territorial expropriadora e a chegada dos 

primeiros missionários a partir de meados de 1671 com a introdução da missão dos 

Capuchinhos franceses. Ao longo dos séculos, os Tuxá conviveram com uma história de 

contato com os não-índios marcada pelos deslocamentos. Por isso, sua história não pode 

prescindir das análises referentes ao final do século XX, quando os Tuxá, mais uma vez, 

tiveram que abandonar suas terras tradicionais, compulsoriamente, para dar espaço às 

aspirações do Estado, com a construção da barragem de Itaparica, em Pernambuco, na 

década de 1980. 

Foi a partir de 1977, que essa comunidade passou a conviver com as questões 

relativas à construção da Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica), na cidade de 

Petrolândia, Pernambuco. Obra empreendida pela Companhia Hidro Elétrica do São 

                                                           
1 Fonte: www.funai.gov.br. Acessado em 20/07/2011 
2 Proká, procás, porca, procázes, ou periá denominações que vem de uma nação indígena que viveu ao 

longo dos séculos na região do sub-médio São Francisco, atual divisa entre os estados da Bahia e 
Pernambuco e que segundos estudos os Tuxá são descendentes. Habitavam, principalmente, as ilhas do 
São Francisco. 
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Francisco (CHESF), com a finalidade de gerar energia para a região Nordeste. 

Esse empreendimento fazia parte do projeto de desenvolvimento defendido no período 

do regime militar, que previa obras de infra-estrutura para todo o Brasil. Em 1988, com 

a formação da Barragem de Itaparica, as águas do rio São Francisco atingiram três 

municípios no estado da Bahia (Chorrochó, Rodelas e Glória) e mais quatro em 

Pernambuco (Belém do São Francisco, Floresta, Petrolândia e Itacuruba). A 

comunidade indígena Tuxá foi totalmente afetada, as águas da barragem cobriram suas 

casas e o seu território, localizado no período, na Ilha da Viúva. Era nesse espaço que a 

comunidade Tuxá tirava seu sustento e praticava seus rituais sagrados.  

A inundação da Ilha da Viúva e demais locais atingidos pela barragem, 

ocasionou a transferência das famílias Tuxá e habitantes da antiga cidade de Rodelas, 

para uma nova cidade, construída pela CHESF a fim de assentar a população atingida. 

No reassentamento dos Tuxá, houve alguns procedimentos irregulares, como a falta de 

um decreto presidencial e a demora no reconhecimento de um território. Em razão 

dessas irregularidades, foram abertos espaços para a manifestação de interesses diversos 

entre as lideranças da comunidade e órgãos responsáveis, ocasionando divisões internas, 

muitas delas provocadas por pressões externas. Das 240 famílias que viviam a beira do 

São Francisco, formando um único agrupamento, ocorreu a divisão em três grupos, que 

se deslocaram para cidades diferentes: Rodelas e Ibotirama, na Bahia, e Inajá, em 

Pernambuco. No processo de negociação observa-se que foram envolvidos em primeiro 

plano a CHESF e a FUNAI enquanto órgãos estatais, ficando, em segundo plano, a 

própria comunidade indígena.  

Instalados por mais de quatro séculos naquela região, a perda do antigo território 

provocou transformações incomensuráveis na organização político-social dessa 

comunidade, a exemplo da divisão das lideranças tradicionais, nas suas manifestações 

culturais, em todo o seu universo simbólico. Este é mais um dos muitos processos que 

vem atingindo varias outras comunidades tradicionais em todo o Brasil, e que é pouco 

investigado pela produção historiográfica brasileira. Num plano Mais geral, a intenção 

desse trabalho é traçar um panorama mais amplo sobre a situação dos índios Tuxá 

residentes no Estado da Bahia, no que diz respeito a relação dessa comunidade com as 

políticas indigenistas desenvolvidas no Brasil em variados contextos e, especialmente, 

suas formas de resistência que fizeram com que ainda hoje essa comunidade permaneça 

na região do São Francisco e se orgulhe da sua condição indígena. 
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Esse estudo se insere, portanto, nas pesquisas que constatam que há muitas 

décadas as construções de grandes barragens para aproveitamento hidroelétrico estão 

sendo tratadas como um elemento importante no processo de desenvolvimento e 

progresso econômico, porém, como consequência, essas edificações marcam a história 

brasileira, impondo às populações atingidas perdas enormes nas áreas social, ambiental, 

econômica e cultural. A escolha desse tema implica na demonstração de que o povo 

Tuxá, vivenciou na década de 1980, o ultimo grande esbulho do seu território e de como 

isso intensificou e reformulou diversos conflitos. A partir desse trabalho, buscou-se 

compreender os impactos sociais, culturais e econômicos gerados pela inundação e, por 

conseqüência, a transferência de suas terras tradicionais. Este estudo também se 

constitui como uma tentativa, ainda que limitada, em apresentar a invisibilidade imposta 

aos indígenas, cuja ausência na nossa historiografia relega-os a meros coadjuvantes da 

história. Ressalto que a questão fundamental desse estudo é demonstrar a capacidade 

que os índios Tuxá tiveram, enquanto povo, de resistir e de se reorganizar perante a 

sociedade envolvente. 

O principal motivo que desencadeou, inicialmente, este estudo foi o meu 

acompanhamento direto desse processo de reivindicação de terras pelos índios Tuxá 

com a empresa responsável pela inundação, por fazer parte desse povo. Portanto, as 

historias das perdas e conquistas dos Tuxá ao longo dos séculos, como também, o 

processo de realocação do grupo de sua área tradicional, no final do século XX, e suas 

conseqüências que marcaram profundamente esse grupo indígena, fizeram e fazem parte 

do meu cotidiano, do cotidiano da minha família. As lamentações pelas perdas de suas 

terras, da aldeia em que moravam, da Ilha da Viúva, entre outras, provocavam sempre a 

minha atenção, despertando em mim o interesse por analisar a história dos Tuxá pela 

sobrevivência enquanto povo. Assim sendo, essa pesquisa está relacionada com a minha 

história, a história do meu povo.  

A pesquisa norteou-se, sobretudo, pela memória dos membros da comunidade e 

o meu contato com os atores desse processo define a linha condutora desse trabalho. E é 

nesse ponto que reside uma das principais dificuldades em realizar esse estudo. 

Sabemos que o trabalho com as fontes orais é por natureza difícil e complexo, na 

medida em que nos coloca frente a situações diversas como: choro, raiva, angústias, 

silêncios, enfim, várias emoções que o depoente pode apresentar durante a entrevista. E 
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nesses aspectos, aponto minhas dificuldades em relação às entrevistas que realizei. Por 

tratar-se de uma historia que ainda não se cicatrizou e o meu envolvimento com o 

tema,vi minhas intenções de colher tais depoimentos serem frustradas, pois tornaram-se 

dolorosas não só para os que eram entrevistados, mas para mim. Nesses momentos, o 

historiador saiu de cena, então optei por não prosseguir com as mesmas e busquei na 

bibliografia já produzida sobre o tema e em poucos documentos disponíveis, 

informações que me ajudassem a reconstruir essa história, porém, sem deixar de lado as 

entrevistas que conseguir recolher. 

A escolha desse grupo para esse estudo deve-se, também, ao pequeno número de 

pesquisas históricas sobre os povos indígenas desta região, especialmente no recorte da 

história do tempo presente. São poucos os estudos sobre grupos indígenas que passaram 

pelo processo de “urbanização”, num processo em que estabeleceram proximidade com 

os centros urbanos e buscaram conservar sua identidade étnica, como foi o caso dos 

povos do Nordeste. Esses figuram, tanto nas políticas indigenistas desde o século XIX e 

nos demais meios de comunicação como povos que deixaram de ser “índios”.  Nesse 

caso, essa presença indígena costuma ainda ser muito questionada, pois foi disseminado 

o entendimento de que os índios no Brasil se concentram na região Norte. A construção 

de uma imagem estereotipada sobre os povos indígenas que define a partir de um 

determinado fenótipo divulgado desde o período colonial favorece uma série de 

preconceitos e discriminação que fazem com que as pessoas, as instituições questionem 

sempre a condição indígena dos povos do Nordeste. Daí a importância de estudos sobre 

esses povos para que o conhecimento da história dos mesmos possa circular 

amplamente e livre dos vários equívocos que geralmente são cometidos.  

Meu primeiro contato com os estudos sobre os Tuxá, como também na analise 

geral da questão indígena, veio de trabalhos da área de Antropologia. Observei que 

faltava um trabalho de um historiador que tratasse do processo histórico desse povo, que 

por vários séculos de contato, conseguiram sobreviver e chegar a contemporaneidade. 

Um trabalho historiográfico que apontasse os aspectos gerais sobre os acontecimentos 

do final do século XX, com a instalação do reservatório de Itaparica no território do 

povo Tuxá, analisando as relações de conflitos e resistência política determinadas entre 

esse grupo indígena e o Estado. Claro que, nesse estudo, não daria conta de abordar toda 

essa dimensão do processo histórico desses indivíduos, mas é um ponto de partida para 

estudos posteriores.  
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Para elaboração deste texto, como metodologia, partiu-se da leitura de obras 

sobre a história dos povos indígenas, estudos que fazem análises gerais, da colônia à 

república. Buscou-se, também, apoio nos periódicos, documentos institucionais, além 

de episódios já conhecidos e narrados pela historia indígena. Apesar de uma literatura 

revisionista que se observa principalmente a partir da década de 1980, sobre a História 

Indígena, em que vários autores defendem e afirmam a presença desses povos enquanto 

sujeitos da história, ainda é predominante trabalhos que evidenciam o extermínio e a 

aculturação dos povos indígenas, tratando-os como vítimas, sem lhes dar o direito de 

aparecerem como protagonistas de suas histórias. Uma revisão dessa bibliografia pode 

ser encontrada ao longo desse trabalho quando analiso as políticas indigenistas e outros 

aspectos da História Indígena. 

Essa monografia divide-se em dois capítulos. No primeiro, analiso como a 

historiografia brasileira abordou, ao longo dos anos, à temática indígena, levantando os 

principais trabalhos e autores que trataram dessa historia. Ressalto como, a partir de 

uma produção centrada no IHGB, esses estudos construíram uma memória centrada na 

idéia errônea de uma “história dos povos vencidos”, e que impedem, no caso aqui 

estudado, o entendimento de elementos “importantes para a compreensão dos aspectos 

sócio-culturais, políticos e econômicos que envolvem a construção da identidade étnica 

dos índios Tuxá de Rodelas.3”. Nesse capítulo, faço uma síntese do processo de contato 

entre indígenas e não-indígenas, os diversos conflitos e deslocamentos que foram 

submetidos diante da expansão pastoril e as missões religiosas, a luz dos estudos que 

tratam das políticas indigenistas com o propósito de catequização, escravização e 

miscigenação promovidas pela Igreja e pelo Estado desde o século XVI. Ao optar por 

uma discussão acerca da produção bibliográfica no que se refere às políticas 

indigenistas, pretendi abordar as relações sociais e de conflitos étnicos da colônia à 

república e as variadas formas de resistência dos povos indígenas do Nordeste, 

principalmente os das margens do rio São Francisco.  

No segundo capitulo dei continuidade às discussões referente às políticas 

indigenistas na República como forma de compreender melhor a abordagem que fiz do 

processo de construção da barragem que afetou a comunidade Tuxá. As análises mais 

significativas desse capítulo dizem respeito aos aspectos gerais do povo Tuxá, sua 

                                                           
3 SALOMÃO, Ricardo D. B. Etnicidade, territorialidade e ritual entre os Tuxá de Rodelas. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2006, p. 13. 
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história, cultura, a sua localização, o processo de re-elaboração das identidades e re-

significação das culturas indígenas, partindo do caso desse grupo indígena da região da 

cidade de Rodelas, norte da Bahia. A região do sub-médio é a parte trabalhada com 

mais detalhes pela pesquisa, por ser a região do território originário do povo Tuxá. 

Nesse capítulo, também demonstro como a região do médio São Francisco é um 

território vasto do sertão nordestino, composto por terras e ilhas férteis, habitada por 

diversos povos que serviu com cenário para os diversos conflitos de ocupação e 

povoamento provocado por diversos agentes do projeto de colonização (curraleiros, 

missionários, negros, exploradores) desde o século XVII e como essa região “abrange, 

pela margem esquerda, as terras do vale na sua porção baiana, baiano-pernambucana e 

baiano-alagoana, as duas últimas geralmente referenciadas como vale sub-médio.4” 

Portanto, nessa parte do estudo discuto como o processo das construções de grandes 

barragens para aproveitamento hidroelétrico foi considerado como fator importante no 

processo de desenvolvimento e progresso econômico, e como atingiram as comunidades 

indígenas. Aponto como essas edificações que marcam a história brasileira, impõem às 

populações atingidas perdas enormes nas áreas social, ambiental, econômica e cultural.  

Destaco nesse capítulo como, ao trabalhar com questões de territorialização, 

discutindo sobre impactos socioambientais de grandes obras sobre territórios 

tradicionais e a ausência de um diálogo entre as partes envolvidas foi possível reafirmar 

a resistência dos Tuxá ao longo desses séculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 SILVA, Jacionira C. Arqueologia no médio São Francisco: Indígenas, vaqueiros e missionários. Tese 
(Doutorado em História), Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2003, p. 88-89, p. 38 
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CAPITULO 1 – POVOS INDÍGENAS DO NORDESTE: HISTORIOGRAFIA 
BRASILEIRA E POLÍTICAS INDIGENISTAS NA COLÔNIA E NO IMPÉRIO. 
 

Nossas terras são invadidas, nossas terras são tomadas, os 
nossos territórios são invadidos... Dizem que o Brasil foi 
descoberto, o Brasil não foi descoberto não, Santo Padre, o 
Brasil foi invadido e tomado dos indígenas do Brasil. Essa é a 
verdadeira história... 

Marçal Tupã’y5 
 
 

Somos índios da Tribo Tuxá, Nação Proká, Bragagá, de arco e 
flecha, e maracá, Missão Rodelas! 

Antonio Vieira Tuxá6 
 

 
1.1 – A historiografia brasileira e os povos indígenas 

“O maior obstáculo impedindo o ingresso pleno de atores indígenas no palco da 

historiografia brasileira parece residir na resistência dos historiadores ao tema, 

considerados, desde há muito, como alçada exclusiva dos antropólogos.7” Segundo o 

historiador John Monteiro, o pouco interesse dos historiadores pela temática indígena é 

um fator crucial para entendermos o silenciamento da historiografia brasileira acerca da 

História dos Povos Indígenas, pois só recentemente os historiadores tem se interessado 

por essa História. Atitude ainda tímida para reverter de vez, a omissão que a nossa 

historiografia brasileira produziu no campo da História indígena.8 Por muito tempo, os 

historiadores rejeitaram a temática dos povos indígenas enquanto campo investigativo, 

corroborando com o pensamento de que os mesmos faziam parte de “povos sem 

história”. Pensamento partilhado, com raras exceções, por um expressivo número de 

intelectuais nos séculos XIX e XX, dentre os quais podemos citar Francisco Adolfo de 

                                                           
5 Parte de um discurso do líder Guarani do Mato Grosso do Sul Marçal Tupã’y em janeiro de 1980, por 
ocasião da primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil. O líder foi assassinado três anos após o 
discurso, em 1983. 
6 Antonio Vieira Cruz foi conselheiro e é uma liderança e do povo Tuxá, lutou durante muito tempo em 
defesa do território e das tradições do seu povo. Participou ativamente das negociações dos projetos a 
serem implantados pela CHESF. Hoje com 84 anos ainda espera por melhorias na comunidade Tuxá.  
7 MONTEIRO John M. Tupis, tapuias e historiadores: estudos de história indígena e do indigenismo. 
Tese de livre docência apresentada ao IFCH- Unicamp, 2001. P. 02. 
8 JESUS, Zeneide Rios de. Povos Indígenas e História do Brasil: Invisibilidade, silenciamento, 
violência e preconceito. Trabalho Apresentado no Simpósio Temático “Os Índios e o Atlântico”, XXVI 
Simpósio Nacional de História da ANPUH, São Paulo, 17 a 22 de julho de 2011. Disponível em: 
http://www.ifch.unicamp.br/ihb/SNH2011/ST111.htm  

 

http://www.ifch.unicamp.br/ihb/SNH2011/ST111.htm
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Varnhagen, um dos principais difusores desse pensamento. Considerado o “pai da 

história do Brasil”, esse autor tem sido lembrado por sua notável frase: “de tais povos 

na infância não há história: há só etnografia.9” Ao analisar a conquista dos territórios 

localizados nos chamados “sertões” da Bahia durante o período colonial, SIERING, 

reforça na introdução do seu estudo, como essa idéia propagada pelo Varnhagen foi 

fundamental para o reforço da invisibilidade desses povos em nossa historiografia, pois,  

 
Os grupos indígenas vão gradativamente desaparecendo da História pela falta 
de visibilidade explícita nos documentos e pelo desinteresse do historiador 
em tratar de questões que poderiam colocar em cheque a perspectiva 
etnocêntrica do direito de conquista e dominação dos povos nativos.10 
  

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado em 1838, tinha 

como concepção, fundamentar ideologicamente a construção do Estado Nação, com 

base na valorização da cultura portuguesa. Entretanto, a presença de indígenas e negros 

preocupava os intelectuais do período. Como lidar com esses indivíduos que não se 

encaixavam nos padrões admitidos como “civilizados” e “racialmente superiores”? 

Como lidar com a questão da mestiçagem? Como incluir na nação que surgia, as 

chamadas “raças atrasadas e inferiores”? O debate é longo e envolve vários intelectuais 

tanto no século XIX quanto no XX.11 Mas por ora, vamos nos concentrar naqueles que 

defendiam o indígena como símbolo da nacionalidade e os que discordavam dessa idéia. 

Comecemos por Varnhagen, cujo posicionamento foi contrário ao que se 

chamava na época de “furor nativista”. Sua obra História Geral do Brasil, considerada 

um marco da historiografia brasileira, é uma apologia a nobreza do Império brasileiro e 

ao Governo e, segundo o autor, faltava às sociedades indígenas o sentimento de 

patriotismo. Forte defensor da continuidade de uma “civilização européia”, Varnhagen 

polemizava com os que construíam uma imagem romântica dos indígenas como 

                                                           
9 VARNHAGEN, F. A. História Geral do Brasil. 10ª ed. Integral. São Paulo, EDUSP, 1981, p. 30. (1ª 
ed. De 1867) 
10 SIERING, F. Câmera. Conquista e dominação dos povos indígenas: resistência no sertão dos 
Maracás. (1650-1701). Dissertação de Mestrado em História Social. Universidade Federal da Bahia, 
2008, p. 11-12. 
11 Ao longo do XIX e ainda no século XX a temática das raças esteve presente entre os intelectuais 
brasileiros que discutiam o problema da nacionalidade brasileira. Em busca das raízes para o processo de 
justificação e afirmação do Estado Nacional, que surgia de forma autoritária e violenta, muitos recorreram 
aos indígenas como símbolo dessa nacionalidade e dessa forma, foram várias as imagens construídas 
sobre os mesmos. Exaltados pelo romantismo, os indígenas ganhavam imagens ora ditas positivas, ora 
extremamente negativas, porém, todas distante da realidade desses povos. Imagens expressas na 
literatura, em charges de jornais, revistas, narrativas de viagens, discursos políticos e publicações 
diversas.  
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Gonçalves de Magalhães, por exemplo. Atacando o poeta, Varnhagen se propunha a 

responder sete questões referentes aos povos indígenas12 e em suas respostas concluía 

pela inferioridade dos mesmos e a sua ausência de contribuição para a formação da 

nacionalidade brasileira. Para ele era importante afirmar que os índios não eram donos 

do Brasil. No que pese a réplica de Magalhães continuar em defesa do indígena, 

Varnhagen redigiu a sua tréplica reforçando o quanto os indígenas era um obstáculo, um 

atraso para a sociedade nacional. Para ele, a “raça” em defesa era “botocuda e canibal”, 

não indígena e sim “invasores e intrusos no território”.13 Em defesa de seus valores 

etnocêntricos, Varnhagen invertia os papéis. Mas não estava sozinho nesse debate em 

que os povos indígenas eram vistos como inferiores e degenerados. 

Karl Von Martius compartilhava dos mesmos pensamentos de Varnhagen, 

considerando os indígenas como “resíduo de uma perdida história” e “uma raça em 

estado de decadência”. Segundo VON MARTIUS, as nações indígenas “de um estado 

florescente de civilisação, decahiu para o actual estado de degradação e dissolução.14” 

O que diferencia Martius de Varnhagen é a crença de que apesar de degradados, os 

indígenas apresentavam um potencial para elaboração dos mitos da nacionalidade. 

Dessa forma era resolvido o “problema do índio” e o seu lugar na nova nação, o mesmo 

passava a ser confinado ao período anterior à conquista, pois, dotado da capacidade de 

“civilizar-se”, seria “assimilado” pela sociedade brasileira. Seguindo o pensamento 

evolucionista da época, acreditava-se que os mesmos deixariam de ser índios ao 

experimentarem o processo de evolução. 

Para PORTELA, “os índios foram sendo apagados e invisibilizados, diluídos 

inicialmente entre árvores (a natureza, os animais) e, posteriormente, entre 

esquecimentos (os pobres, os despossuídos).15” Diversos estudos referentes à história 

das sociedades indígenas foram produzidos com base nas fontes disponíveis para os 

primeiros séculos, principalmente os relatos dos viajantes e naturalistas, como o próprio 

Von Martius, enviados do continente europeu para realizar grandes expedições 

                                                           
12 As questões podem ser encontradas em, OLIVEIRA, Laura Nogueira. Os índios bravos e o Sr. 
Visconde: os índios brasileiros na obra de Francisco Adolfo Varnhagen, dissertação de mestrado, BH 
– FFCH-UFMG.2000.  
13 VARNHAGEN, Francisco Adolfo. Índios Bravios e o Sr. Lisboa. In: Guanabara. Revista Mensal, 
Artística, Científica e Literária. Rio de Janeiro: 1851. P.  395 
14 MARTIUS, Karl P. Von. Como se deve escrever a história do Brasil. Revista Trimensal de História e 
Geografia, Rio de Janeiro, v. 6, n. 24, jan. 1845, p. 395. 
15PORTELA, Cristiane de A. Por uma história mais antropológica: indígenas na contemporaneidade. 
Sociedade e cultura, Vol. 12, Núm. 1, janeiro-junho, 2009, p. 152. 
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cientificas, contribuindo para a não percepção da participação ativa desses indivíduos no 

processo de constituição da nação brasileira, posição reafirmada pela historiografia dos 

séculos XIX, XX e até do XXI. Essa concepção está estereotipada no ideário de 

Capistrano de Abreu16, um dos pesquisadores mais influentes da historiografia do inicio 

do século XX, que apesar de trabalhar com a temática e criticar o preconceito levantado 

contra os indígenas, não se esforça para elaborar uma historia propriamente indígena.  

O indianismo como “projeto de nação” e como identidade nacional, valorizava 

as peculiaridades locais, era organizado na figura do indígena, a partir de imagens 

emblemáticas, exaltado no Romantismo do século XIX. Entre as produções desse 

período destacam-se as obras do romancista José de Alencar17 e poetas como Gonçalves 

Dias, contribuindo para o distanciamento da visão do “indígena real” que, segundo 

BUENO, “se pôs plenamente a serviço de uma visão mitificadora da ‘nova’ sociedade 

brasileira18”, reforçando a imagem do “purismo”, de seres que ficaram estagnados no 

tempo. Sobre a propagada extinção desses povos, MONTEIRO afirma que: 

 
A tese da extinção, sustentada por sucessivas correntes do pensamento social 
brasileiro e reforçada, mais tarde, pelas teorias que orientavam a antropologia 
no país, encontrava na história uma sólida base de apoio. Assim, para Von 
Martius, as sociedades americanas, enquanto fruto de uma decadência ou 
degenerescência histórica, traziam ‘já visível o gérmen do desaparecimento 
rápido; para os cientistas do final do século XIX e início deste firmemente 
amarrado a um paradigma evolucionista, a fragilidade destes ‘homens da 
idade da pedra’ diante do rolo compressor da civilização já dava, de antemão, 
a resposta para o futuro dessas sociedades.19 
 

Foi nesse período que o Romantismo e o Estado brasileiro buscaram na figura do 

indígena, elementos de sustentação da nação. A formação do Estado-Nação estava 

alicerçada nos propósitos europeus de homogeneização cultural com o intuito de dar 

continuidade ao processo de colonização e, para NANDY, a “idéia de Estado-Nação foi 

introduzida na maioria das sociedades do Sul através da conexão colonial montada nos 

ombros do conceito da responsabilidade civilizadora do homem branco.20” A questão 

                                                           
16 ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial. 6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1976. 
17 Identificam-se três romances indianistas de José de Alencar: Iracema; O Guarani; e Ubirajara, de 1874, 
considerado a epopéia do heroísmo indígena. 
18 BUENO, Eduardo. Brasil: uma história. São Paulo: Ática, 2002, p. 200. 
19MONTEIRO, John M. O Desafio da História Indígena no Brasil. In: SILVA, A. Lopes da & 
GRUPIONI, L. D. B. A Temática Indígena na Escola. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. p. 222.   
20NANDY, Ashis. Estado. In: SACHS, Wolfgang. Dicionário do desenvolvimento: guia para o 
conhecimento. Trad. Vera L. M. Joscelyne; Susana de Gyalokay e Jai-me A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 
2000, p. 90. 
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nacional estava centrada na integração das comunidades indígenas e a apropriação de 

suas terras pelo Estado. A construção da nacionalidade brasileira significava a 

destruição das diversidades étnicas e culturais, negando a soberania das nações 

indígenas e a política indigenista brasileira se pautou em executar esse projeto. 

HOBSBAWM afirma que, “os pequenos povos, línguas e culturas ajustavam-se ao 

progresso apenas no caso de aceitarem o status subordinado a alguma unidade maior 

ou caso se retirassem da batalha para se tornar um repositório de nostalgia e de outros 

sentimentos.21” Historicamente, o nacionalismo sempre foi justificado pelo progresso e 

a arma do Estado era pensada a partir da negação da soberania das nações indígenas, 

sendo que a resistência sempre foi à principal expressão de defesa dos indígenas.  

As obras produzidas no século XIX foram caracterizadas como uma construção 

da imagem do indígena que serviu aos propósitos dos colonizadores europeus, 

eternizando-o como vitima do processo histórico nacional. No século XX, obras como 

Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre ao mesmo tempo em que valoriza a 

participação dos povos indígenas no processo de formação do povo brasileiro, utiliza-se 

de termos que inferioriza esses indivíduos, tratando-os como “cultura atrasada22”, ou 

quando se referia ao processo de exploração dos sertões brasileiro pelas frentes de 

expansão colonial, via como a ocupação dos “espaços vazios23”, evidenciando os 

indígenas como seres incapazes e improdutivos.  Ainda na primeira metade do século 

XX, os indígenas estiveram presentes nas obras de historiadores considerados até hoje 

como clássicos, como na Formação do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Jr., no 

qual o autor, utilizando-se da teoria marxista, analisa a história colonial brasileira 

apresentando as populações nativas como vítimas do processo histórico de ocupação do 

território e os conflitos pela mão-de-obra. Apesar de a obra ser vista como uma 

evolução no tratamento da temática na historiografia brasileira, o autor ainda manifesta 

algumas questões defendidas por pesquisadores do século XIX em relação aos 

indígenas, trazendo para os estudos do século XX a idéia de “inferioridade indígena”. 

PRADO Jr. afirma que: 

 

                                                           
21HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Trad. Maria 
Celia Paoli, Anna Maria Quirino. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 
22 FREYRE, Gilberto. Casa grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia 
patriarcal. 34ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. 
23 ______________. Homens, engenharias e rumos sociais. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1987. 
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A população indígena, em contato com os brancos, vai sendo 
progressivamente eliminada e repetindo mais uma vez um fato que sempre 
ocorreu em todos os lugares e em todos os tempos em que se verificou a 
presença, uma ao lado da outra, de raças de níveis culturais muito apartadas: 
a inferior e dominada desaparece. E não fosse o cruzamento, praticado em 
larga escala entre nós e que permitiu a perpetuação do sangue indígena, este 
estaria fatalmente condenado à extinção total.24  
 

Até meados do século XX, a idéia de que os povos indígenas tinham sido 

extintos predominava na sociedade brasileira, ainda hoje encontramos situações que 

confirmam que essa tese continua viva no nosso cotidiano como, por exemplo, nos 

manuais didáticos que ainda aborda uma historia indígena estereotipada. Com o 

despertar dos estudos voltados para a chamada “Nova-História”, a temática indígena foi 

incorporada por historiadores dessa corrente, mediante as perspectivas da Nova Historia 

Cultural, que se utilizando da antropologia histórica, – como podemos perceber em 

BURKE25 – buscou, pela micro-história, os acontecimentos que, por muito tempo, a 

história se negou a narrar. Portanto, essa perspectiva provocou mudança nas formas de 

percepção do indígena que passam a ser vistos como sujeitos ativos, políticos e 

históricos, não apenas como simples objetos de estudo.  

John Monteiro ressalta a importância dessa nova corrente de estudos e pesquisas 

em relação aos povos indígenas do Brasil incorporadas por alguns historiadores, além 

das pesquisas de antropólogos que iniciaram as abordagens dessa história. Alguns 

trabalhos foram relevantes na historiografia para rever as idéias cristalizadas e diminuir 

o “grande vazio” de abordagens especializadas sobre o tema. Destacamos como 

exemplo, os trabalhos de autores como: John Manuel Monteiro26, que propõe o estudo 

do indígena com um papel ativo e criativo diante da expansão européia, relacionando a 

mão-de-obra indígena e a escravidão, compreendendo as diversas estratégias de 

resistência desses povos durante séculos de colonização; Stuart B. Schwartz27, que 

destaca o processo de escravidão dos ameríndios e as formas de resistência desses 

grupos; Ronaldo Vainfas28, que através da história cultural, nos informa que, embora o 

projeto colonial português tivesse transmigrado para a colônia na América, 
                                                           
24 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo: Colônia. 23ª Ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1994, p. 106. 
25 BURKE, P. Variedades de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
26 MONTEIRO, John M. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. 4. reimpr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
27 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-
1835. São Paulo: Companhia das Letras, [Brasília]: CNPq, 1988. 
28 VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. 2. reimpr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005.  
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principalmente no campo religioso, europeus e indígenas conviveram e se relacionaram 

mutuamente, o que nos permite pensar em processos culturais de mão dupla e não 

apenas na velha idéia de que os brancos impuseram a sua cultura aos indígenas. Através 

da obra de Vainfas é possível perceber os indígenas como sujeitos selecionando 

elementos da cultura européia que os tornavam habilitados a resistirem melhor ao 

processo de conquista. Lembramos também o estudo de Ronald Raminelli29, que tratou 

dos aspectos relacionados à representação do indígena no imaginário europeu e as 

relações sociais entre essa sociedade e os nativos, apresentando os estereótipos forjados 

pelos europeus para justificarem a colonização. Esse estudo também apresenta e analisa 

as tradições culturais desses povos.  

A historiografia brasileira nas ultimas três décadas, tem buscado acompanhar 

mais de perto, a resistência e a luta dos povos indígenas pelos seus direitos. Luta 

protagonizada pelos próprios indígenas através do Movimento Indígena, ainda que 

assessorados, em alguns casos, por órgãos governamentais e não governamentais.  A 

luta pela posse permanente de suas terras tradicionais, o direito a diferença e de 

permanecerem indígenas, como também o reconhecimento de sua organização social, 

suas tradições, crenças e tradições, são exemplos de lutas empreendidas. Por outro lado, 

os historiadores vêm mudando suas perspectivas e atitudes em relação à História 

Indígena, embora sem a circulação necessária, muitas pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas nos programas de Pós-Graduação por todo o país.30 Tais estudos têm 

dado uma visibilidade aos povos indígenas extrapolando os limites do período colonial, 

fazendo com que esses povos apareçam em outros momentos da História do Brasil.31 

Essa mudança foi favorecida por uma nova postura de muitos historiadores que hoje não 

delegam mais a antropologia o encargo de “falar” sobre os índios, ao contrário, dialoga 

com a mesma ao tempo em que chama para si a responsabilidade dos historiadores 

frente à História desses povos. Foi o que observou MONTEIRO ao afirmar que: “Ao 

mesmo tempo, abordagens antropológicas têm penetrado nas diversas áreas de 

investigação histórica, abrangendo estudos sobre a inquisição, a escravidão, as 

                                                           
29 RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do índio de Caminha a Vieira. Rio de 
Janeiro: Zahar, Edusp, 1996.  
30 Em várias universidades tem sido produzidos estudos dessa natureza. Mas trazemos como exemplo a 
UFBA, cuja produção disponível na página do Programa de Pós-Graduação aponta vários trabalhos 
relativos diretamente à temática Indígena. Uma lista com essas pesquisas está anexada no final desse 
estudo. 
31 Situação que pode ser constatada nas produções indicadas no site Os índios na História do Brasil, 
organizado pelo professor Jonh M. Monteiro disponível em:  www.ifch.unicamp.br/ihb/ 
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relações de gênero, as mentalidades, entre tanto outros assuntos32”, Esse diálogo 

renovado com a antropologia tem proporcionado novos olhares dos pesquisadores sobre 

a história dos povos e comunidades indígenas. 

1.2 – Culturas e identidades indígenas como resistência 
A diversidade cultural faz parte da história da humanidade desde os tempos mais 

remotos, como é o caso do Brasil, detentor de uma grande quantidade de povos, de 

culturas e identidades distintas, cuja existência vem acompanhada de uma forte 

resistência pela sociedade envolvente. A diversidade também representa tema caro nos 

escritos sobre os povos indígenas desde os primeiros cronistas até os debates travados 

pelos intelectuais brasileiros. A negação da diversidade foi à tônica dos relatos que 

trataram dos povos indígenas no período colonial, mas não se restringe a esse período, 

as generalizações nas referências sobre os indígenas marcaram e marcam as definições 

desses grupos sob a denominação de “índios” ao longo dos séculos e até hoje, 

sobrevive. Seja qual for o meio, os mais de duzentos povos indígenas não são 

reconhecidos nem tratados pelos nomes étnicos e sim pela designação de índios.  

Essa forma generalizada que se perpetua colabora para o desconhecimento da 

História desses povos e implica em questões sérias enfrentadas pelos mesmos, que vão 

desde a construção de imagens estereotipadas até o questionamento de suas identidades. 

As discussões relativas à diversidade nos abrem possibilidades de pensar tanto as 

questões das identidades quanto uma série de problemas que implicam em situações 

equivocadas acerca da compreensão dos povos indígenas, a exemplo da idéia do 

“purismo”. Daí a necessidade de pensarmos as relações entre cultura e identidade, 

especialmente no que toca aos povos indígenas no Brasil. 

SODRÉ afirma que, “a expressão identidade cultural evoca a idéia, o 

sentimento de pertencer... mas não implica afirmar uma correspondência biunívoca 

entre uma comunidade político-social e uma coerência cultural capaz de refletir-se 

numa identidade primordial.33” A religiosidade, as tradições, crenças e valores de um 

povo são elementos construtivos da identidade e a base da etnia esta ligada a noção de 

grupo e das relações culturais. Sobre a identificação de uma cultura ou de um grupo 

                                                           
32 MONTEIRO, John M. o desafio da história indígena no Brasil. In: SILVA, Aracy L.; GRUPIONI, Luís 
D. B. (org.). A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: 
MEC/MARI/UNESCO, 1995, P. 221. 
33 SODRÉ, Muniz. Claros e escuros: identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 1999, 
p.47. 
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étnico, HOBSBAWM afirma que “está relacionado aos processos em que a 

identificação se estabelece pela comunhão de destino, de caráter e de emoções, nos 

levando à idéia de nação desde que seus membros se reconheçam e se identifiquem 

como tais34”. LUCIANO trás em sua obra uma definição técnica das Nações Unidas, de 

1986, sobre povos indígenas que nos permite pensar a identificação desses povos 

relacionados também as suas tradições e crenças: 

 
As comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando 
com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à 
colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si 
mesmos distintos de outros setores da sociedade, e estão decididos a 
conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios 
ancestrais e sua identidade étnica, como base de sua existência continuada 
como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as 
instituições sociais e os sistemas jurídicos35. 
 

Nessa definição são excluídos os fatores biológicos e lingüísticos, ou seja, afasta 

a idéia do “indígena puro”, portanto, também contraria as propaladas noções de extinção 

por assimilação ou miscigenação. O indígena não faz parte de uma “raça”, – mesmo que 

os fatores biológicos utilizados para caracterizá-los, principalmente no século XIX, 

ainda prevaleça na sociedade atual – são povos distintos que fizeram parte da história e 

que continuam fazendo atualmente. Os povos indígenas são seres ativos dos processos 

históricos, são povos tão mutáveis, como qualquer outra nação e a caracterização 

biológica do indígena é um modelo errôneo adotado pela sociedade.  

Os povos indígenas no Brasil, ao longo dos 500 anos de colonização, elaboraram 

diferentes estratégias de resistência, como motivo de sobrevivência de suas relações 

culturais em meio a um contexto de lutas, massacres e dominação. Essa tese de 

hegemonia colonial foi então fragilizada devido à quantidade de nações e culturas 

indígenas na atualidade, e o conhecimento das formas de resistência no cotidiano que ao 

longo dos séculos têm sido demonstrados através de suas crenças, costumes e tradições. 

Essa visão de “povos vencidos” fomentada pela sociedade envolvente foi construída por 

uma historiografia que negava ao indígena o papel de sujeito histórico. Construção 

muito bem articulada por políticas indigenistas que tiveram sempre como meta a 

submissão desses povos. Hoje, não negamos o processo violento, nem as perdas 
                                                           
34 HOBSBAWM, E. J. op.cit., p.18 
35 BANIWA, Luciano Gersem dos Santos.. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos 
indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006, p. 27. 
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enormes que esses povos tiveram, mas, a partir de novas interpretações, é possível 

vermos as diversas formas de resistência empreendidas pelos vários povos indígenas ao 

longo dos séculos. É possível também vermos a participação, desses povos nos 

processos de colonização sem fazermos juízo de valor. Ao contrário, tais percepções se 

pautam na noção de que a inserção de grupos indígenas nos processos de colonização 

não representa a idéia de “vencidos”, mas a capacidade de negociação, adaptação e 

reelaboração de identidades frente aos desafios novos advindos do processo 

colonizador. A partir dessa noção, as “pobres vítimas indefesas” e coadjuvantes da 

História do Brasil são alçadas à condição de sujeitos que não estiveram alheios às 

transformações que surgiam com a presença do conquistador. É esse o exemplo que nos 

dá obra A Heresia dos Índios de Ronaldo Vainfas, ao demonstrar que havia um processo 

de resistência, ainda que enquadrada no âmbito de uma “resistência invisível”. Através 

dos cultos religiosos, conhecidos como “santidades”, aderindo praticas que, segundo os 

missionários, vinha do próprio cristianismo, VAINFAS constata o quanto de resistência 

a Santidade guardava, embora para autoridades coloniais e religiosos, fosse apenas uma 

“idolatria”. Embora não se desvencilhe das denominações dadas pelos colonizadores, 

Vainfas, nos mostra que é possível uma leitura a contra pelo de fontes que silenciam 

sobre as ações dos povos indígenas e nos leva a uma interpretação diferente sobre o que 

seria a “idolatria” para os indígenas naquele contexto. 

 
A idolatria pode também ser vista como expressão da resistência social e 
cultural dos ameríndios em face do colonialismo. Concebida mais 
amplamente como fenômeno histórico-cultural de resistência indígena, a 
idolatria pode se referir a um domínio em que a persistência ou a renovação 
de antigos ritos e crenças se mesclava com a luta social, com a busca de uma 
identidade cada vez mais destroçada pelo colonialismo, com a reestruturação 
ou inovação das relações de poder e, inclusive, com certas estratégias de 
sobrevivência no plano da vida material dos índios.36 
 

Essas estratégias de resistência, como tantas outras, além de confrontos abertos 

foram organizadas, durante as relações entre colonizadores e indígenas, com o intuito de 

afirmar sua etnicidade e o reconhecimento oficial, que promovesse a garantia de seus 

direitos. Nesse sentido, o estudo de Maria Regina Celestino fornece contribuições 

relevantes para o entendimento de que variados grupos indígenas adotaram estratégias 

de sobrevivência no contexto da conquista. Estratégias essas, que redefinem as 

                                                           
36 VAINFAS, Ronaldo. op.cit., p. 31. 
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concepções acerca dos aldeamentos e seu papel nefasto sobre os povos indígenas. Isso 

não significa deixar de referir-se às perdas que esses povos enfrentaram no processo de 

cristianização realizada especialmente pelos jesuítas, mas, especialmente, dá 

visibilidade a uma série de ações empreendidas pelos indígenas no âmbito dos 

aldeamentos e das relações com os colonizadores que resultaram em estratégias que 

permitiram a própria sobrevivência física dos grupos que se dispuseram a negociar, 

colaborar no contexto da colonização. “Tais atitudes foram comumente interpretadas 

apenas como perdas ou ‘aculturação’, hoje, percebe-se que através dessas relações 

muitos grupos sobreviveram, tiraram vantagens e se inseriram no mundo colonial.37” 

No caso dos “índios aldeados”, assumir essa nova identidade que era atribuída 

pelo colonizador significava garantir o acesso a terra, livrar-se pelo menos legalmente- 

da escravidão, ter maior poder frente aos seus inimigos tradicionais, entre outras 

vantagens. Ao analisar o processo de conquista dos “sertões” da Bahia, SHIERING 

demonstrou como os colonizadores eram dependentes dos indígenas para o trabalho de 

conquista do território, mas o que é mais significativo é perceber como os indígenas, ao 

aceitarem o papel de “aliados” tiravam vantagens dos europeus e como essas alianças 

representavam estratégias de resistências frente ao colonizador. Durante várias 

expedições muitos passavam de “aliados” para “traidores” -conforme entendimento dos 

portugueses- ao sabotarem as mesmas. Fato que demonstra que ao aceitarem 

“colaborar” com o europeu, os indígenas continuavam defendendo os seus interesses. 

“traidores” ou “dissimulados”, aceitaram novas denominações étnicas, atribuídas pelos 

colonizadores e tiraram vantagem disso quantas vezes acharam conveniente, puderam 

inclusive escolher a quem se aliar: portugueses ou franceses.38 

Não é tarefa fácil o entendimento das questões identitárias no processo da 

colonização, nem tão pouco quando se trata da atualidade, especialmente se 

considerarmos que convivemos com a idéia de desaparecimento dos grupos indígenas. 

Porém, essa é uma questão a ser enfrentada, pois dessa compreensão depende a 

desconstrução da idéia de “purismo” tão prejudicial aos povos indígenas, idéia que os 

mantém ainda presos ao passado. E no caso dos povos do Nordeste essa questão é ainda 

mais séria, pois a negação da condição indígena se apresenta com base nos critérios 

                                                           
37 ALMEIDA, Maria R. Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias 
coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 259. 
38 Para melhor compreensão dessa questão ver: SIERING. Friedrich Câmera. Op. Cit.  
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físicos. Daí a importância de recorrermos ao conceito formulado por SALZANO para 

quem “a identidade étnica é uma questão que deve estar vinculada à auto-identificação 

deste grupo e à identificação deste pela sociedade envolvente.39” A auto-identificação 

se resume ao fato de um indivíduo se reconhecer como remanescente ou parte integrante 

de um grupo, de uma nação ou de uma comunidade indígena.  

No Brasil existe uma rica diversidade de povos nativos, constituído por 215 

povos distintos, falando em torno de 180 línguas diferentes e inúmeros dialetos, 

espalhados pelas cinco regiões geopolíticas do Brasil. Povos que preservam suas 

tradições e costumes, que falam apenas a língua tradicional, outros que falam a língua 

tradicional e o português e povos que falam apenas o português, como é a maioria dos 

povos indígenas do Nordeste.  Ainda no século XIX, os povos indígenas do Nordeste 

foram considerados “incorporados e misturados a sociedade nacional” e seus territórios 

e aldeamentos foram extintos pelo governo das províncias. “A ‘mistura’, vista como 

resultado do convívio dos índios com os brancos, efetuada no plano biológico e 

cultural, desembocaria na idéia de assimilação, na transformação do índio em não-

índio.40” 

Esse processo foi resultado das políticas indigenistas do período. A implantação 

do Regimento Geral das Missões em 1845 associado a Lei de Terras de 1850 deram 

cabo das estratégias propostas pelo Governo Imperial para o tratamento da questão 

indígena. Nessas estratégias, a negação da identidade indígena foi o fio condutor. 

Projetos foram elaborados dando continuidade às políticas postas em curso com o 

Diretório Pombalino e agravaram problemas já vividos pelos povos indígenas desde a 

colonização. Tais políticas resultaram na expropriação das terras indígenas e nas 

tentativas de submeter esses povos para a exploração de sua mão-de-obra.41 Além 

desses dois instrumentos, o Governo imperial contou com projetos que propuseram 

estratégias variadas para submissão dos povos indígenas através da sua transformação 

em trabalhadores nacionais e usurpação de suas terras. Destacamos aqui os que foram 

propostos por Moniz Barreto intitulado: Plano sobre a civilização dos índios do Brasil e 
                                                           
39 SALZANO, F. M. O velho e o novo: antropologia física e historia indígena. In: CUNHA, M. C. da 
(org.). Historia dos índios no Brasil. 2ª ed. 6ª reimpressão São Paulo: Companhia das Letras, FAPESP, 
1992, p. 33. 
40DANTAS, B. G.; SAMPAIO, J. A. L.; CARVALHO, M. R. G. Os povos indígenas do Nordeste 
brasileiro: um esboço histórico. In: CUNHA, M. C. (org.). Historia dos índios do Brasil. 2ª Ed. São 
Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992, p. 451.   
41 CUNHA, Manoela Carneiro da. Historia dos índios do Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Companhia das 
Letras: Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992 
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principalmente para a capitania da Bahia com uma breve notícia da missão entre os 

índios feita pelos proscritos jesuítas, e, o projeto Apontamentos para a civilização dos 

índios bravios do Império do Brasil, de autoria de José Bonifácio de Andrada e Silva. A 

convergência desses dois projetos está na defesa da utilização da mão-de-obra indígena 

e no interesse pelas terras dos mesmos. A defesa da necessidade de “civilizar” os 

indígenas pode ser traduzida por interesses em resolver questões cruciais, a exemplo da 

substituição da mão-de-obra escrava negra, cujo fim se aproximava a passos largos, bem 

como o aproveitamento das terras indígenas, que na leitura dos homens daquele 

contexto, eram improdutivas devido a preguiça daqueles povos e a falta de noção de 

propriedade, além da “errância” em que viviam.42  

Todo esse processo desencadeado no século XIX foi agravado pelo fato de que a 

resolução das questões referentes aos indígenas passou para o âmbito das Assembléias 

Provinciais. Assim, os interesses locais foram postos acima dos interesses indígenas. 

Decretos foram baixados afirmando que em determinadas províncias já não havia mais 

índios, como fez a província do Ceará em primeira mão. Tais afirmações tornavam-se 

possíveis mediante várias estratégias e subterfúgios a exemplo da inserção de não-índios 

nos aldeamentos como forma de promover a mestiçagem, introduzir novos hábitos e 

necessidades entre os povos indígenas, para em seguida considerar que os “índios já se 

encontravam confundidos com a massa da população”, foram “civilizados”, daí não 

serem mais índios, portanto, perdiam o direito ás terras que, na condição de indígenas 

lhes pertenciam por direito.43  

Foi a partir desse contexto que boa parte dos povos indígenas no Nordeste foi 

considerada “extinta” e “invisível”, desconhecendo a sua coletividade, receberam e 

recebem ainda hoje por parte dos “não-índios” as denominações de indivíduos 

remanescentes ou descendentes. “Não utilizando mais suas línguas ou hábitos, ou tendo 

sofrido um grande processo de miscigenação, eram chamados de ‘misturados’, tendo 

esta qualificação um caráter negativo, que os desqualificavam e os opunham aos índios 

                                                           
42 CUNHA, Manuela Carneiro da. Op. Cit. E SOUZA, Telma Mirian Moreira de. Entre a Cruz e a 
espada: exploração da mão-de-obra indígena no Sul da Bahia (1845-1875). Dissertação de Mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História. Salvador: UFBA: 2007. Ver especialmente 
capítulos II e III. 
43 CUNHA, Manuela Carneiro da. Op. Cit. SOUZA, Telma Mirian Moreira de. Op. Cit. CANCELA. 
Francisco. A Presença De Não-Índios Nas Vilas De Índios De Porto Seguro: Relações Interétnicas, 
Territórios Multiculturais e Reconfiguração de Identidade – Reflexões Iniciais. Espaço Ameríndio, 
Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 42-61, jul./dez. 2007. 
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puros do passado.44” Esses grupos traçam uma história de resistência étnica, cujos 

sinais começam a ganhar visibilidade nas primeiras décadas do século XX, devido ao 

avanço significativo do latifúndio sobre suas terras. Mobilizando-se para exigirem seus 

direitos historicamente negados, muitos grupos saíram do “anonimato” onde por 

questões de sobrevivência, esconderam sua identidade indígena e aceitaram o rótulo de 

“caboclos”. Hoje lutam cotidianamente para serem reconhecidos como indígenas e 

terem seus direitos assegurados, especialmente o direito à diferença como forma de 

garantir os demais, cuja negação se deu ao longo de vários séculos. 

 
1.3 – Povos indígenas do Nordeste entre “curraleiros” e missionários: políticas 
indigenistas, conquista territorial, mão-de-obra indígena e expropriação de terras  

A história dos povos indígenas no Brasil, independente da temporalidade, está 

totalmente interligada aos processos históricos de conquistas de território e das frentes 

de expansão. Essas frentes aconteceram em todo o país, mas foi na região que hoje 

denominamos de Nordeste que se iniciou essa expansão territorial ainda na fase 

colonial. Sobre a colonização e expropriação nas terras indígenas, MOONEN afirma 

que, “inicialmente só sofreram os índios do litoral do Nordeste e aqueles localizados 

nas regiões de rio de Janeiro e São Paulo.45” A maior parcela dos indígenas do 

Nordeste estava concentrada no litoral e, portanto, vulneráveis a chegada dos europeus. 

Os indígenas do sertão, chamados de Tapuias pelos Tupis do litoral, foram perdendo 

suas terras na medida em que a colonização avançava destacando-se à criação de 

animais, especialmente o gado. Segundo MESSEDER: 

 
A história da população indígena da região Nordeste é marcada por um 
processo contínuo de esbulho territorial e violência, física, social e cultural. 
Os conflitos entre os invasores europeus e os inúmeros grupos indígenas 
foram registrados desde os primeiros contatos. A intensificação dos embates 
violentos se fez sentir a partir do avanço das frentes de expansão para o 
interior da região. O estabelecimento da atividade pecuária, que invadiu o 
sertão nordestino no segundo século de ocupação portuguesa, defrontou-se 
com a forte presença das populações indígenas, a qual chegou a bloquear a 
penetração das boiadas sertão adentro.46 

                                                           
44 OLIVEIRA, João Pacheco de. Uma etnologia dos "índios misturados"? Situação colonial, 
territorialização e fluxos culturais. In: OLIVEIRA, João Pacheco de. A viagem de volta: etnicidade, 
política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. 2ª ed. Rio de Janeiro: Contra Capa 
Livraria/LACED, 2004, p. 26. 
45 MOONEN, Francisco. Pindorama conquistada: repensando a questão indígena no Brasil. João 
Pessoa, PB: Alternativa, 1983, p. 15-16. 
46 MESSEDER Marcos L. Lopes. Etnicidade e diálogo político: A emergência dos Tremembé. 
Dissertação (Mestrado em Sociologia). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal 
da Bahia, Salvador, 1995, p. 18. 
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Esse processo foi iniciado em 1549 quando chegou ao litoral da Bahia Tomé de 

Souza, o primeiro governador-geral, acompanhado pelo seu procurador Garcia D’Ávila, 

que se tornou um dos maiores latifundiários do Nordeste dentre outros grandes 

proprietários que assumiram o empreendimento da conquista. Fundador da memorial 

propriedade latifundiária da colônia, a Casa da Torre47, Garcia D’Ávila e seus 

descendentes dedicaram-se a pecuária e expandiram seus domínios para o interior da 

colônia, através da obtenção de doações de sesmarias e da anexação de terras indígenas. 

Os herdeiros da Casa da Torre, principalmente Francisco Dias D’Ávila, desempenharam 

papel relevante no processo de conquista dos sertões nordestinos, sobretudo no 

estabelecimento dos currais de gado na região do rio São Francisco.  

 

As entradas pelo lado baiano, como feitio mais colonialista do que 
colonizador, com a implantação dos currais, estão intimamente ligados a 
historia da “Casa da Torre”. O seu fundador, Garcia d’Ávila, estendeu pelos 
territórios conquistados seus “currais”. O inicio dos “currais” tem lugar com 
o desembarque da primeira corveta carregada de gado vacum, que chegou a 
Bahia em 1500 (...). Esta febre de Garcia d’ Ávila foi passando aos que o 
sucederam no caminho da Casa da Torre, Francisco d’Ávila e Garcia d’Ávila. 
Francisco Dias d’Ávila, continuando as praticas das guerras e currais, para 
ampliar as conquistas (...). Garcia d’Ávila, em companhia do padre Antonio 
Pereira chegou até as aldeias dos Kariri de Rodelas, no sertão, perto do rio 
São Francisco.48 
 

A região do rio São Francisco tornou-se parte importante para o movimento de 

frente de expansão da sociedade envolvente, ligado ao desenvolvimento da agricultura 

no litoral, principalmente a canavieira. FURTADO afirma que, “ao expandir-se a 

economia açucareira, a necessidade de animais de tiro tendeu a crescer mais que 

proporcionalmente, pois a devastação das florestas litorâneas obrigava a buscar lenha 

a distancias cada vez maiores.49” O interior nordestino não oferecia condições 

                                                           
47 A Casa da Torre de Garcia d'Ávila localizava-se na Capitania da Bahia, próximo a cidade de 
Salvador, no atual município de Mata de São João, litoral da Bahia, compreendia áreas desde Salvador até 
o atual estado do Maranhão, o que correspondia a 10% da área total de nosso país, sendo o maior 
latifúndio do mundo, com aproximadamente 800 km². Tornou-se, a partir do século XVI uma autoridade 
central de uma sesmaria, que durou em torno de 300 anos. As terras serviam como grandes pastagens de 
gado. A dinastia da Casa da Torre iria penetrar e desbravar os sertões do Nordeste, com seus vaqueiros e 
currais. A história da Casa da Torre pode ser encontrada em, BANDEIRA, Moniz,. O feudo : a Casa da 
Torre de Garcia d''Ávila : da conquista dos sertões à Independência do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2000. 
48 TRUJILLO, Alfonso Ferrari. Os Kariri, o crepúsculo de um povo sem história. Revista de Sociologia, 
nº 3, FESPSP, São Paulo, 1957, p. 42-43. 
49 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 34ª Ed. São Paulo:Companhia das Letras, 2007, 
p. 96. 
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necessárias para a criação de gado, apenas as margens dos rios, afluentes e lagoas que 

favoreciam o criatório e como o rio São Francisco era um rio perene, era uma opção 

para a instalação dos currais. 

Essas frentes foram responsáveis pelo contato entre os indígenas do sertão 

nordestino e os colonos da Casa da Torre, iniciando assim as relações de conflitos que 

perdurou por séculos, como o processo de esbulho territorial, massacres, perseguições, 

escravidão das sociedades nativas, por serem vistos como obstáculo ao desenvolvimento 

econômico da colônia. O empreendimento colonial envolveu a participação do Estado 

português, de particulares e da Igreja, tendo os jesuítas a preferência da Coroa 

Portuguesa para empreenderem as ações de conversão dos indígenas aqui encontrados. 

Entretanto, ao longo dos anos, outras ordens também entraram em cena e no caso da 

conquista dos sertões, os capuchinhos também foram presentes. Acompanhando o 

processo de contato e de penetração territorial, tiveram espaço também os trabalhos de 

cunho religioso desenvolvido pelos missionários jesuítas e capuchinhos. 

As análises sobre a conquista dos territórios para além do litoral não pode ser 

feita sem a compreensão das políticas indigenistas do período. A Legislação indigenista 

na colônia dividia os povos indígenas em “aldeados ou aliados” e “Índios hostis”. O 

objetivo principal dessa legislação estava centrado na “integração” dos indígenas à 

sociedade envolvente e, para PERRONE-MOISÉS, “a integração era condição 

indispensável para a continuidade e a existência da colônia, pois os índios eram 

pensados como mão-de-obra e instrumentos de ocupação e defesa do território 

colonial.50”  

O tratamento dado aos povos indígenas pelos colonizadores, entre o século XVI 

e a primeira metade do século XVIII, foi norteado pelas políticas indigenistas, mas esse 

mesmo tratamento também norteou a elaboração das mesmas. Essa afirmação é possível 

se considerarmos a flexibilidade que se observa nessas políticas a partir das Leis que 

definiam ou extinguiam a escravização dos indígenas, bem como a distância existente 

entre a Lei e a prática. Ou seja, a não aplicação da mesma, as brechas encontradas para 

interpretá-las de acordo com os interesses da sociedade colonial, a exemplo da 

                                                           
50 PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios do período colonial 
(séculos XVI a XVIII), In: CUNHA, Manuela C. da. (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992. p. 116. 
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decretação das Guerras Justas, como veremos adiante. Vejamos como PERRONE-

MOISÉS avalia a política indigenista desse contexto: 

 

Havia no Brasil colonial, índios aldeados e aliados dos portugueses e índios 
inimigos espalhados pelos “sertões”. À diferença irredutível entre “índios 
inimigos” e “gentio bravo” corresponde um corte na legislação e política 
indigenistas que, encaradas sobre esse prisma, já não aparecem como uma 
linha tortuosa crivada de contradições, e sim duas, com oscilações menos 
fundamentais.51 
 

O tratamento dispensado aos indígenas era compartilhado por missionários e 

colonos que, ao longo dos séculos, tiveram relações de união e de intensos conflitos 

com o propósito de solucionar o “problema indígena”. O trabalho dos missionários 

jesuítas – como posteriormente de outras Ordens Religiosas – com os indígenas na 

colônia foi realizado, principalmente, nos aldeamentos e aos governadores gerais cabia 

a responsabilidade de providenciar o deslocamento dos indígenas para os aldeamentos, 

desde que os mesmos fossem “convencidos” pelos religiosos a “descerem”. Esses 

espaços eram conhecidos também como Missões, criados com o objetivo de facilitar o 

trabalho de conversão e, ao mesmo tempo, cooperar com o processo de colonização 

através do abastecimento de mão-de-obra para os colonos, bem como defesa contra 

ameaças internas e externas, a exemplo de ataques de indígenas inimigos e estrangeiros 

como ingleses, franceses e holandeses.  

Os locais dos aldeamentos seguiam padrões defendidos pelos colonizadores, que 

tinham a necessidade de preservar as vilas e propriedades particulares dos ataques dos 

indígenas que não se submetiam aos anseios dos colonos. A busca de pontos 

estratégicos se dava também perto de engenhos e povoações, com o intuito de garantir 

mão-de-obra para dar continuidade às atividades agrícolas. Esses espaços abrigavam os 

indígenas que seriam utilizados como mão-de-obra pelos colonizadores e 

“ressocializados” pelos jesuítas aos moldes cristãos. Segundo PARAISO, “Os 

aldeamentos jesuíticos funcionavam como unidades produtivas tão avaras de mão-de-

obra quanto às demais. O regime das atividades é intenso e voltado para a produção de 

mercadorias.52”  

                                                           
51 PERRONE-MOISÉS, Beatriz. op.cit.,, p. 117. 
52 PARAISO, Maria H. Caminhos de ir e vir e caminho sem volta: índios, estradas e rios no sul da 
Bahia. 1982. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
1982, p. 119. 
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O empreendimento colonial sempre diferenciou os tratamentos dado aos 

indígenas, os considerados “aliados” tinham tratamento preferencial nos aldeamentos e 

sua mão-de-obra era utilizada mesmo que fugindo aos princípios legislativos, a eles era 

garantida a terra dos aldeamentos. Já os considerados “hostis” que resistiam a 

dominação lhes caberiam a guerra e o extermínio. Entre os séculos XVI e XVII, várias 

tentativas foram estabelecidas tanto com o objetivo de proibir a escravização das 

sociedades nativas, como também de promovê-la. Tanto a coroa portuguesa, quanto à 

espanhola tentaram em alguns momentos garantir o funcionamento da legislação de 

liberdade dos indígenas, ocasionando reações violentas por parte dos colonos. A partir 

desses embates uma nova legislação foi instituída e, segundo PARAISO, “nela se 

procurava conciliar os interesses e opiniões contrárias. Proibia-se a escravização 

indiscriminada, porém encontrava-se formula conciliadora permitindo a escravização 

daqueles que fossem aprisionados em ‘guerra justa’.53 Utilizava-se desse artifício para 

encobrir seus atos desonestos e promover a paz entre a colônia e a coroa. “As causas 

legítimas de guerra justa seriam a recusa à conversão ou o impedimento da 

propagação da Fé, a pratica de hostilidades contra vassalos e aliados dos portugueses 

e a quebra de pactos celebrados.54” A legislação portuguesa oscilava entre a liberdade 

e a escravidão dos indígenas, na maioria das vezes ficando em meio termo.  

A partir dos aldeamentos os indígenas foram submetidos à convivência com 

etnias de diferentes culturas, línguas e costumes e, ate mesmo inimigas. Em regime de 

confinamento, muitas vezes, reuniam mais de quarenta etnias numa mesma “aldeia 

artificial”, num claro desrespeito jurídico. Alem disso, comprovava-se que os religiosos 

não estavam preocupados em defender os costumes dos indígenas, ao contrário, essa 

proteção logo se tornou uma ameaça constante, pois, as missões eram ambientes onde se 

buscava a aplicação dos valores culturais e religiosos praticados pelos europeus em 

substituição aos costumes e tradições culturais e religiosas das etnias.  

É importante atentarmos para as novas interpretações acerca dos aldeamentos 

conforme já apontamos anteriormente. Para ALMEIDA, esses, não serviram somente 

para as aspirações dos colonos, eram também espaços de ressignificação das identidades 

e culturas indígenas que, “ao se verem subjugados pelo sistema colonial, os índios 

aprenderam a fazer uso da sua nova condição de índios aldeados para reivindicar seus 

                                                           
53 PARAISO, Maria H. op.cit., p. 121 
54 PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Op.cit., p. 123. 
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direitos, ainda que o fizessem em uma posição subordinada e em desvantagem em 

relação aos demais súditos do rei.55” Era um espaço de adaptação ao modelo colonial, 

de reformulação de identidades, de negociações, de conflitos, enfim, era também espaço 

de desenvolvimento de estratégias de resistência. 

E é com base nesses espaços e nas construções de alianças entre indígenas, 

conquistadores e religiosos que devemos compreender o processo de conquista dos 

territórios ao longo do período colonial. Não só a região do Rio São Francisco, mas todo 

o território que corresponde aos chamados Sertões Nordestinos foi conquistado a partir 

de relações de dependência dos portugueses com os indígenas seja através de alianças 

negociadas pelos indígenas ou da utilização dos mesmos como escravos ou como 

“aliados forçados”. Trata-se de um processo de conquista de longa duração já que no 

século XIX, foi decretada Guerra Justa aos vários grupos indígenas localizados na 

Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais genericamente denominados de “Botocudos”.56  

Mas ainda sobre a Legislação indigenista do período colonial, torna-se 

necessário algumas considerações sobre o Diretório Pombalino instaurado em 1757, já 

que o mesmo traz um conjunto de mudança nas políticas voltadas para os povos 

indígenas e seus aldeamentos. Em 1759, com a expulsão dos jesuítas, o “problema 

indígena” submetia-se exclusivamente ao Estado. O Marquês de Pombal nomeou 

diretores não religiosos para administrar as aldeias, antes governadas por missionários. 

Segundo FERREIRA: 

 

O Diretório consistiu em um instrumento legal de pretensões grandiosas, 
dentre as quais, a inserção do índio nos costumes ocidentais, de modo 
definitivo e inédito, uma vez que desconsiderava a condução religiosa, 
entendendo ser possível a civilização dos indígenas seguindo-se um 
programa fundamentalmente laico. O Diretório dos Índios resumia a 
legislação aplicada primeiramente à Amazônia, visando a normatizar a 
relação entre o europeu e o ameríndio. Tratou-se, principalmente, de fundá-la 
sob a égide do Estado, retirando ao fator missionário qualquer autoridade 
sobre os índios. Distanciava-se, assim, dos códigos legais anteriores, que 
delegavam aos religiosos a organização e administração das povoações 
indígenas e a responsabilidade por inseri-los no âmbito da civilização. 
Quanto à questão religiosa, através do Diretório retirava-se dos missionários, 
sobretudo jesuítas, o controle sobre os povos indígenas, eliminando sua base 
de poder na região.57  

                                                           
55 ALMEIDA, Maria R. C. de. Op. cit. p. 259. 
56 Sobre essa questão ver a discussão acerca da “Zona Tampão” e decretação da Guerra Justa, feita por 
SOUZA, Telma Mirian Moreira de. Op. Cit. PP. 31-43.  
57 FERREIRA, Alexandre R. Sobre as salvas de palhinha pintadas pelas índias da Vila de Santarém, as 
quais foram remetidas no caixão n.º 3, da primeira remessa do Rio Negro (Barcelos, 05/02/1786). In: 



34 

 

 

 

 

 O Diretório serviu de estratégia ideológica para ampliar a inserção do indígena 

no modelo de exploração colonial. “A partir do Diretório, o regime implantado pelos 

jesuítas cedeu seu lugar a um esforço sistemático da coroa para a integração, sem 

intermediários, dos indígenas aliados ao sistema colonial.58” A política pombalina 

centrava-se na promoção da integração da população nativa. O Estado, por sua vez, 

precisava da colaboração dos indígenas para se firmar definitivamente no território, 

porém, acreditava-se que a violência praticada pelos colonos contra os indígenas 

dificultava esse processo. Segundo a política de Pombal, para que se efetivasse a 

ocupação e posse das terras brasileiras, a melhor estratégia era conviver com os 

indígenas. 

 
A legislação pombalina foi responsável pelo aceleramento do processo de 
desintegração das comunidades indígenas. Apesar de garantir ao individuo o 
direito a liberdade pessoal, eliminando a condição de escravo para os 
indígenas, criava mecanismos de competição que estimulavam o abandono 
dos antigos padrões sociais e a adoção daqueles que os índios consideravam 
como capazes de lhes fornecer acesso fácil as terras e salários.59 
 

Apensar da nova legislação que garantia liberdade individual aos indígenas, na 

pratica, as relações com a sociedade envolvente não se modificaram, continuando com 

os mesmos mecanismos que pregavam uma suposta “superioridade”. Na verdade, o 

Diretório iniciou medidas que se ampliaram posteriormente como o processo de 

mestiçagem e a transformação de aldeamentos em Vilas facilitando o processo de 

usurpação das terras indígenas, como já falamos no início desse capítulo. 

Com o fim da legislação pombalina, ocorre o que Manuela Carneiro da Cunha 

denominou de “vazio de Legislação”, pois só em 1845 é que será criado o Regimento 

Geral das Missões como instrumento que orientaria a política indigenista no Império. O 

debate sobre mão-de-obra no período imperial ocorre a partir de duas questões: a 

utilização da mão-de-obra indígena através da transformação destes em trabalhadores 

nacionais e a vinda de imigrantes para substituir os escravos negros após a extinção da 

escravidão. Ressaltamos, porém, que a discussão da utilização da mão-de-obra indígena 

nesse período está conectada com a discussão sobre as Terras Indígenas, fato que ajuda 
                                                                                                                                                                          
CONSELHO FEDERAL DE CULTURA.  Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão Pará, Rio 
Negro e Cuiabá. Memórias - Antropologia. Departamento de Imprensa Nacional, 1974, p, 47-48.  
58 MOREIRA NETO, Carlos A. Índios da Amazônia: de maioria a minoria. 1750-1850. Petrópolis: 
Vozes, 1988, P. 20. 
59 PARAISO, Maria H. op.cit., p. 132. 
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a compreender porque a partir da chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, 

chegaram também imigrantes que se instalaram no país, acelerando o processo de 

disputas de terras com os indígenas. Ajuda a entender também as informações de 

SALOMÃO, de que se buscava “adaptar o Brasil para as transformações do sistema 

capitalista mundial que se formava no estrangeiro, e para o desenvolvimento de uma 

economia industrial, e nesse processo a terra se transformava numa valiosa 

mercadoria para obtenção de lucros.60”  

A expropriação das terras indígenas e desarticulação das sociedades nativas 

através de processos violentos, como também as discussões de reconhecimento das 

condições de cidadãos aos indígenas, como já vimos, marcaram a primeira metade do 

século XIX. Os aldeamentos passaram a ser vistos como espaços de “transição”, 

“temporários”, nos quais os indígenas cumpririam o processo de “civilização”. Feito 

isso, os aldeamentos eram transformados em terras devolutas podendo ser vendidas aos 

proprietários rurais ávidos por elas, num processo totalmente legalizado a partir da Lei 

de Terras de 1850.  Nesse processo de extinção dos aldeamentos, “os índios que antes 

foram utilizados como importantes atores na ocupação e expansão das posses coloniais 

no sertão nordestino, passam a ser completamente excluídos da reestruturação 

fundiária e econômica da região.61” 

Apesar do projeto elaborado por José Bonifácio de Andrada e Silva ter sido 

ignorado por D. Pedro I e principalmente pelas Assembléias Provinciais, o mesmo se 

tornou o modelo de política indigenista oitocentista principalmente por conter um 

programa de “integração” dos indígenas à sociedade envolvente. “Entre a perspectiva 

humanística de José Bonifácio e os interesses básicos dos grandes proprietários de 

terras que constituíram indiscutivelmente a classe dominante do país, prevaleceram 

esses últimos.62” No que pese, uma leitura crítica do projeto de Bonifácio, as 

proposições que o mesmo apresenta não tem nada a ver com uma perspectiva 

humanística, entendida por Moreira Neto.  

                                                           
60 SALOMÃO, Ricardo D. B. Etnicidade, territorialidade e ritual entre os Tuxá de Rodelas. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2006, p. 49. 
61 SALOMÃO, Ricardo D. B. op.cit., p.52. 
62  MOREIRA NETO, Carlos de A. A política indigenista brasileira durante o século XIX. 1967. Tese 
(Doutorado em Antropologia), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade do Estado de São 
Paulo, Rio Claro, 1971, p. 356. 



36 

 

 

 

O que se percebe é que ao defender a idéia de um tratamento “brando” 

para com os indígenas, Bonifácio foi visto como membro de uma corrente que se 

opunha ao uso da violência como meio de submeter os indígenas aos interesses do 

Estado nacional e suas elites. Entretanto, é necessário atentarmos para o fato de que a 

violência não se manifesta apenas na forma física. A violência simbólica presente no 

projeto de Bonifácio não pode passar despercebida. A violência cultural a que os 

povos nativos foram submetidos, a partir de idéias elaboradas tanto por Bonifácio 

como outros intelectuais do período não pode deixar de ser considerada. Por isso é 

preciso ver com ressalvas interpretações como a que apresenta VASCONCELOS ao 

constatar que a aplicação e a conseqüência da legislação indigenista do século XIX 

estava dividida em duas correntes: 

 

Num extremo, a corrente defensora do uso da força como medida eficaz para 
chamar o índio à civilização, que teve Varnhagen como defensor radical, 
apoiado pela legislação colonial promulgada por D. João VI; noutro, a 
partidária dos métodos brandos como única saída para o mesmo fim, cujo 
tutor foi José Bonifácio.63  

 
Ainda conforme VASCONCELOS,  

 
No início do governo imperial a política adotada para os considerados índios 
arredios era a utilização de meios violentos, como perseguição e castigo. No 
caso dos indígenas “amigos da civilização”, eram favorecidos com 
concessões e projetos particulares.64 

 

Ainda com base no autor citado é preciso ressaltar que mesmo com os indígenas 

considerados “amigos da civilização”, ou seja, os que aceitaram aldear-se e passar pelo 

chamado “processo civilizatório”, esse “favorecimento” citado, é questionável, pois o 

corrente era a utilização da mão-de-obra feita a partir de processos que os aproximavam 

da escravidão, como por exemplo, o pagamento pelo trabalho feito com tecidos para a 

confecção das roupas que deveriam usar como símbolo de sua integração à “sociedade 

civilizada” ou instrumentos de trabalho como enxadas, pás, etc, que serviam para que os 

mesmos trabalhassem nas plantações desenvolvidas nos aldeamentos, construções de 

estradas, etc. Raramente em espécie, nesse caso, quando ocorria, os padres ou Diretores 

                                                           
63 VASCONCELOS, Cláudio A. de. A questão indígena na província de Mato Grosso – conflito, trama 
e continuidade, Campo Grande: UFMS, 1999, p. 125. 
64 VASCONCELOS, Cláudio A. de. op.cit., p. 44. 



37 

 

 

 

de Aldeias se encarregavam de receber, alegando que seriam “investidos” nos próprios 

aldeamentos.65 

No período imperial, a política adotada pelo governo referente às populações 

indígenas, partia do pressuposto de negação da existência desses povos, destruindo suas 

formas de organização, principalmente, a partir da Lei de Terra Lei nº 601, de 

18/9/1850, autorizando as reservas de terras para a colonização e aldeamento de 

indígenas considerados “selvagens”. Para os senhores de terras, se tratava de um 

obstáculo para o crescimento econômico, impulsionando assim, práticas de repressão a 

esses grupos a partir de medidas empreendidas pelos grandes proprietários de terra e 

empresas de colonização. MOREIRA NETO assegura que:  

 
Alem da repressão armada os índios do Nordeste foram afetados por medidas 
de alcance mais permanente cujos resultados contribuíram, talvez com maior 
eficácia, para a sua rápida diminuição durante o período assinalado. 
Considerados rebeldes, viram-se imediatamente privados da posse de suas 
terras, legalizando-se a usurpação como medida imposta pelos interesses da 
segurança nacional; a pratica tradicional da ampliação das largas 
propriedades rurais do interior a expensas das áreas ainda ocupadas por 
grupos indígenas, será agora justificada não só como medida que atende aos 
interesses de desenvolvimento econômico do país,mas, também, como ação 
aconselhada pelos objetivos de segurança nacional, ameaça esta pelo que 
Varnhagen e outros ideólogos oficiais do regime definiram como uma 
“rebelião armada dentro do império”. As pequenas minorias indígenas 
remanescentes nessas áreas eram, assim, promovidas à situação de grupos 
estranhos, agressivos e inassimiláveis à comunidade nacional, inimigos 
irredutíveis pela língua e pelos costumes bárbaros; em nome dos superiores 
interesses do país, deveriam ser enfrentados com força armada, em lugar de 
serem atraídos com brindes e missionários. Essa perspectiva, a de respeito 
das alterações sucessivas na legislação formal, foi mantida como um dos 
traços mais característicos da política indigenista do Império.66 
 

O período da Regência é tido como o responsável pela alteração das relações 

entre indígenas e não-indígenas, perdurando durante o Segundo Império, nessa fase se 

regulamentou a liberdade dos indígenas, revogando decretos anteriores, as Cartas 

Régias assinadas por D. João VI, revitalizando a Guerra Justa e reabilitando a 

escravidão indígena. Em 1843, se autorizou a vinda dos missionários Capuchinhos no 

Brasil, com a finalidade de instruir os indígenas à religião e à “civilização”. Entretanto, 

esses religiosos estavam muito distantes da autonomia e influencia que os jesuítas 

possuíram nos anos anteriores. Foram grandes os embates ocorridos entre o governo 

Imperial e a Ordem dos Capuchinhos italianos. Estes por sua vez, apesar dos embates se 
                                                           
65 Ver SOUZA, Telma Miriam Moreira de. Op. Cit. Capítulo IV. 
66 MOREIRA NETO, Carlos de A. op.cit.,, p. 290-291. 
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submeteram as ingerências do estado Brasileiro e atuaram nos aldeamentos de forma 

que atendiam aos interesses do Estado e dos colonos, mantendo para com os indígenas o 

tratamento etnocêntrico que os via como “selvagens”. Acumulando a função de 

missionário e as vezes de Diretor de Aldeia, os capuchinhos exerciam a função religiosa 

e o papel de funcionário do Estado e dessa forma sua atuação foi marcada pela defesa 

dos interesses do estado nacional e dos colonos.67 

A partir dessa administração leiga, já que os religiosos agiam mais em defesa do 

estado do que dos nativos, ocorreu a intensificação das incursões em terras indígenas, os 

invasores aproveitaram para reivindicar a legitimação das posses que exerciam sobre as 

terras, iniciando um novo modelo de expulsão dos indígenas de seus territórios. Devido 

aos obstáculos legais, passaram a alegar que a população indígena teria abandonado tais 

terras então não seria mais indígena.  Na segunda metade do século XIX, no Nordeste 

foi declarada, por decreto, a extinção dos aldeamentos criados desde o inicio da colônia, 

para que essas terras se tornassem posse da Província. “Com base nas informações dos 

presidentes da província de que não havia mais índios, mas tão-somente populações 

“misturadas”, muitos aldeamentos seriam extintos em todo o Nordeste.68” 

“Seus grupos teriam sido ou exterminados fisicamente ou assimilados 

completamente à cultura e à sociedade regional, passando a compor o tipo humano e 

cultural do caboclo ou sertanejo, aliás reserva folclórica do próprio país.69”  

Como vimos, as políticas indigenistas no período que vai desde a colonização (século 

XVI) até a construção do estado Nacional (Século XIX), dispensou aos povos indígenas 

um tratamento que os colocava na mais baixa escala evolutiva da sociedade, seguindo 

tanto as concepções etnocêntricas dos primeiros anos da conquista quanto as 

concepções evolucionistas e teorias racialistas que predominaram nos debates dos 

intelectuais do século XIX e início do XX. Considerados como selvagens, as imagens 

sobre os nativos oscilaram de acordo com as políticas indigenistas conectadas aos 

interesses dos grupos que compunham a elite colonial e imperial.  

No século XIX, o surgimento da historiografia brasileira a partir dos estudos 

desenvolvidos pelos membros do IHGB não romperam com as imagens que detratavam 
                                                           
67 SOUZA, Telma Mirian Moreira de. Op. Cit. Capítulo I e IV. 
68 CARVALHO, M. R. G de; DANTAS, B.G.; SAMPAIO, J. A. L. op.cit.,, 452. 
69 ARRUTI, José M. P. Andion. Morte e vida do nordeste indígena: a emergência étnica como 
fenómeno histórico regional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol 8, nº 15: 57-94, 1995. Disponível 
em: www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/165.pdf. Acesso em: 05/11/2010. 
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os povos nativos, ao contrário, deram subsídios “científicos” aos debates que colocavam 

esses povos ora na condição de símbolos de nacionalidade, lembrando que tratava-se do 

índio romantizado e “extinto” desde o período colonial, conforme acreditava seus 

“criadores”, ora como os temíveis “selvagens” protagonizados pelos indígenas vivos 

como os chamados “Botocudos”, a quem os exames de crânio atestavam “estavam a 

meio caminho entre o homem e um orangotango”. 

Em meio a essas políticas e os escritos tanto dos períodos coloniais quanto no 

contexto do Império, os povos nativos viram suas terras serem conquistadas, 

expropriadas e experimentaram as várias tentativas de submetê-los para utilizar a sua 

mão-de-obra. Mas ao lado dessas questões, surgiram também as imagens de povos 

nativos que se mostraram capazes de resistirem, lutarem, negociarem, aliarem-se, 

fazerem escolhas, saindo da condição de tão somente vítimas perdedoras para a 

condição de sujeitos. 

Percebemos também que apesar das transformações políticas, econômicas e de 

estatuto – colonial para imperial -, o processo de conquista e submissão tanto do 

território quanto das populações nativas se mostrou inconcluso, ou melhor ainda em 

curso. No próximo tópico veremos como os republicanos lidaram com essas questões. 

Como foram empreendidas as políticas indigenistas no âmbito da República brasileira e 

quais as implicações dessas para os povos indígenas no Brasil, especialmente com os 

projetos de modernização que marcaram tanto a chamada “Era Vargas” como a 

república dos Militares. 

 
1.4 - A política indigenista republicana: O Estado e os Índios 

As políticas indigenistas durante o período que comumente denominamos 

republicano não podem ser entendidas sem referencias a Cândido Mariano da Silva 

Rondon, cujas ações para pensar o Brasil se faz presente desde o final do século XIX. 

Mas são nas primeiras décadas do século XX que podemos verificar suas proposições 

em relação às políticas indigenistas. 

Após a Guerra do Paraguai e a partir do chamado surto da borracha natural da 

Amazônia, as autoridades brasileiras deram mais atenção ao noroeste brasileiro visando 

o desenvolvimento de uma infra-estrutura, a expansão da presença militar e a 

implantação de planos de colonização. Essa nova presença do Estado naquela região se 
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daria a partir dos militares, proporcionando ao Marechal Rondon a entrada em cena 

como engenheiro militar cuja tarefa era a de construir uma infra-estrutura de estradas e 

linhas telegráficas com a função de interligar as regiões mais isoladas do Brasil às áreas 

centrais. Conforme DIACON, “Rondon procurou converter o sertão em uma parte da 

nação brasileira conforme ele e outros brasileiros urbanos a definiam.70” 

E é a partir dessa empreitada assumida por Rondon que buscaremos a 

compreensão das formas como foram arquitetadas as políticas indigenistas na colônia. 

A partir do positivismo Rondon e outros homens de sua época que compartilhavam de 

tais idéias teceram os caminhos da política para os povos indígenas, baseados na crença 

de uma evolução natural dos mesmos. Tanto Rondon quanto outros positivistas como 

Raimundo Teixeira Mendes apresentavam uma concepção de política indigenista 

baseada na idéia de assimilação e proteção. Inspirados nos textos de Comte sobre a 

África argumentavam que era fundamental estabelecer relações pacíficas com os 

indígenas, protegendo-os e às suas terras, como condição essencial para que os mesmos 

evoluíssem socialmente. A insistência na idéia de proteção por parte dos positivistas 

estava relacionada à implementação da segunda etapa da política indigenista que era o 

processo de assimilação. Para esse grupo, especialmente Rondon, a assimilação dos 

indígenas à sociedade brasileira deveria ocorrer de forma lenta e gradual respeitando 

seus costumes, língua e especialmente suas terras. Entretanto, a prática se mostrou bem 

diferente dos discursos.71 

Em 1910 era criado o SPILTN (Serviço de Proteção aos Índios e Localização 

dos Trabalhadores Nacionais), no governo de Nilo Peçanha, vinculado ao Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC). A partir da literatura que trata do SPI 

podemos observar a forte influência de Rondon na criação desse órgão a partir da linha 

positivista que guia as várias atividades e posicionamentos descritos em relatórios, 

correspondências, pronunciamentos de seus diretores, etc. São perceptíveis também as 

mudanças que esse órgão experimenta ao longo da sua existência, bem como a 

constatação de que as transformações do mesmo relacionavam-se aos contextos 

políticos e econômicos vivenciados pelo país. Essa primeira nomenclatura relaciona-se 

às preocupações da época que estavam voltadas para pensar a utilidade dos indígenas 
                                                           
70 DIACON, Todd A. Rondon: o marechal da floresta. Trad: MOTTA, Laura T.; Coord: GASPARI, 
Elio; SCHWARTZ, Lilia M. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.12. 
71 Sobre essas questões ver: DIACON, Todd A. op.cit. e LIMA, Antonio Carlos de Souza. Um Grande 
Cerco de Paz: poder tutelar, indianidade e formação do Estado no Brasil, Petrópolis, 1995. 
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enquanto trabalhadores nacionais. Porém, após oito anos houve um desmembramento 

no SPILTN e as atividades referentes à proteção dos índios ficaram sob a 

responsabilidade do SPI (Serviço de Proteção aos Índios).  

Também como reflexo das políticas econômicas do país, podemos apontar as várias 

vinculações do SPI aos variados Ministérios: 1- Surge subordinado ao Ministério do 

Trabalho Indústria e Comércio refletindo às preocupações com a mão-de-obra indígena 

enquanto transformação dos mesmos em trabalhadores nacionais; 2- Vinculado ao 

Ministério da Guerra (1934) sob a influência de Rondon que chamou a atenção para o 

perigo que o Brasil corria em ter boa parte desses povos localizada em regiões de 

fronteiras, o que, segundo Rondon, poderia resultar na cooptação dos mesmos pelos 

países vizinhos, além disso, os mesmos poderiam servir como “soldados” daqueles 

espaços, cuja presença do Estado era inexistente; 3- Em 1939 volta a se vincular ao 

Ministério da Agricultura no contexto em que ganhava força a discussão acerca dos 

trabalhadores rurais.72  

Se no plano discursivo, os positivistas especialmente Rondon, apostava em uma 

política de proteção e assimilação para os povos indígenas de forma respeitosa e 

gradual, as ações empreendidas pelo SPI resultaram na prática em completo desrespeito 

e violência para com os povos indígenas. Muitos povos foram atraídos e tutelados pelo 

Estado. Para Darcy Ribeiro73, o programa dos fundadores dessa política protecionista 

previa transformar os indígenas em lavradores. Para LIMA74 e ROCHA75, o SPI 

significou a presença do Estado em territórios que o mesmo se encontrava ausente 

permitindo uma política que resultou na desestruturação das formas de organização 

indígena e na morte de muitos deles. LENHARO se posiciona sobre a ação do Estado 

Novo através do SPI da seguinte forma: 

 
 

Através do S.P.I., o Estado Novo mais uma vez se projetava como a força 
civilizadora a confeccionar, sob sua intervenção, a nova moldura social do 
país. Num quadro de desbravamento e ocupação, o S.P.I. deveria, não sem 

                                                           
72 Sobre esses aspectos ver: ROCHA, Leandro Mendes. A Política Indigenista no Brasil: 1930-1967. 
Goiânia, Ed. UFG, 2003. 
73 RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 
moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
74 Op. Cit. 1995 
75 Op. Cit. 2003 
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dificuldades, antecipar-se às forças pioneiras da expansão e fazer a defesa e 
proteção dos povos indígenas.76 
 

O SPI mantinha uma organização administrativa que apesar de mudanças 

ocorridas ao longo dos anos, buscava cumprir os princípios da política indigenista. 

Dentro dessa estrutura estavam os Postos Indígenas que eram unidades de base da 

política indigenista. No período de 1942 a 1962 esses postos foram classificados de 

acordo com o “grau de contato” dos indígenas com a sociedade nacional e demonstra 

claramente os programas e interesses econômicos que envolviam as formulações da 

política indigenista no Brasil.77  

A política de “pacificação de índios bravios” que tinha como orientação 

principal a “sedentarização” das populações indígenas ditas nômades e como finalidade 

levar o país ao “progresso” era na concepção de LIMA, uma forma de conquista de 

terras “sem destruir os ocupantes indígenas, obtendo-se assim, a mão-de-obra 

necessária à execução dos ideais de Couto de Magalhães, de desbravamento e 

preparação das terras não colonizadas para posterior ocupação definitiva por 

brancos.78” Para tal, foram criadas as frentes de atração e os postos indígenas, que se 

constituíram como importantes mecanismos para a conquista de tal objetivo, 

ocasionando conseqüências negativas para as comunidades indígenas.  

Dessa atuação do SPI cabe destacar aqui a chamada “Marcha para o Oeste” nos 

anos da ditadura Varguista em que ocorreu uma série de mudanças de caráter 

burocrático e administrativo no Estado. Nesse contexto se observa a expansão da 

presença estatal em uma região que era considerada um grande sertão. A idéia de uma 

nação em marcha incorpora-se aos discursos do Estado. Trata-se do “Brasil tomando 

posse de si mesmo”. É nesse contexto que surge, por exemplo, a Expedição Roncador-

Xingu cujas metas oficiais eram “a criação de vias estratégicas de comunicação com o 

                                                           
76 LENHARO, A. Colonização e trabalho no Brasil: Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. 2. ed. 
Campinas: Ed.Unicamp, 1986. 
77 Conforme ROCHA, 2003. PP.82-84, teríamos: PIN- Posto de Assistência Nacional e Educação para os 
que “estavam incorporados à civilização”; PIF- Posto Indígena de Fronteira, cuja função era “policiar as 
desertas e afastadas fronteiras e evitar que as populações indígenas fossem atraídas para os países 
limítrofes”; PIA-Posto Indígena de Atração. Destinava-se à “atração” e “pacificação” dos indígenas que 
ainda se encontravam sem contato ou que mantinham contato belicoso com os nacionais. PIT- Posto 
Indígena de Alfabetização e Tratamento era destinado aos povos indígenas com maior “grau de contato” 
com a sociedade envolvente e finalmente o PIC- Posto Indígena de Criação coma as mesmas funções de 
um PIN mas voltado a “despertar” no indígena o interesse pela pecuária.. 
78 LIMA, A C. S. O grande cerco de paz: Poder tutelar, indianidade e formação do estado no Brasil. 
Petrópolis: Vozes, 1995, p. 160. 
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Amazonas através do interior do país e a necessidade de exploração e de povoamento 

do maciço central do Brasil, nas regiões da cabeceira do Rio Xingu.79”  

Com a cooperação da FBC - Fundação Brasil central, militares, sertanistas como 

os irmãos Vilas Bôas, e outros profissionais com médicos, farmacêuticos, 

radiotelegrafistas, trabalhadores braçais, a expedição seguiu seu curso e nesse processo 

vários foram os embates com os povos indígenas. Os xavante, kalapálo, Kayabí, Txikão, 

Suyá, Txukahamãe estão entre os povos contatados naquele contexto e segundo as 

autoridades “pacificados”.  Os resultados dessas “frentes de pacificação” foram 

desastrosos para esses povos. Confrontos, doenças, surtos epidêmicos, usurpação dos 

seus territórios constituem o legado da Marcha para os povos daquela região. Para o 

Estado brasileiro representou o avanço dos programas e interesses econômicos 

comprovados pela migração de extensos contingentes populacionais, construção ou 

extensão de estradas de ferro, uma nova capital para o Estado de Goiás, a capital 

federal, a construção de diversas estradas, a exemplo de Belém-Brasília. Registre-se 

também a presença dos especuladores fundiários que viram a possibilidade de 

incorporarem grandes áreas territoriais aos seus domínios. É sob esse panorama que a 

intelectualidade brasileira, SPI, Força Aérea Brasileira passaram a se mobilizar para 

assegurar aos índios da região o direito às suas terras por meio da criação de uma 

reserva. Os irmãos Vilas Bôas reavaliam a política indigenista e passam a defender 

também uma “integração lenta” dos índios à sociedade. Após debates, projetos, 

escândalos envolvendo o roubo das terras indígenas, massacres a esses povos, abertura 

de CPI para apurar tais questões, foi criado em 1961 o Parque Nacional do Xingu, 

medida que exemplifica a dubiedade do Estado Brasileiro que a partir de um discurso 

“protecionista” defende claramente os interesses dos grupos econômicos do país. A 

criação do parque sob o argumento da proteção e garantia do bem-estar físico e moral 

dos povos indígenas gerava também a ingerência do Estado na autodeterminação dos 

povos ali “confinados”. Atitudes condizentes com uma política de um Estado 

“paternalista e autoritário” característico do período aqui apontado.  

Mas voltando ao SPI, após inúmeras denúncias de irregularidades, o órgão foi 

extinto em 1966 e substituído em 1967, com a criação da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), destinada a dar continuidade a política indigenista do Estado e recuperar os 

desígnios originais que estruturavam o antigo órgão indigenista. “A presença nesse 
                                                           
79 Uma boa discussão dessa questão pode ser encontrada em ROCHA, 2003. PP. 162-190. 
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período de militares na FUNAI, para OLIVEIRA, “era a própria expressão do Estado 

Autoritário, uma vez que os militares envolvidos nenhuma experiência tinham com os 

assuntos indígenas, ao contrario dos militares que em 1910 criaram o Serviço de 

Proteção aos Índios.80” Sobre as ações dos governos militares para com os povos 

indígenas, CUNHA afirma que: 

 
Os anos 70 são os do “milagre”, dos investimentos em infra-estrutura e em 
prospecção mineral – é a época da Transamazônica, da barragem de Tucuruí 
e a da de Balbina, do Projeto Carajás. Tudo cedia ante a hegemonia do 
“progresso, diante do qual os índios eram empecilhos: forçava-se o contato 
com grupos isolados para que os tratores pudessem abrir estradas e 
realocavam-se os índios mais de uma vez, primeiro para afastá-los da estrada, 
depois para afastá-los do lago da barragem que inundavam suas terras.81 
 

 Os indígenas antes vistos como “escudos”, verdadeiros “soldados” nas fronteiras 

do país, agora não passam de ameaça a essa mesma fronteira e um empecilho ao 

“desenvolvimento” do país. Para HECK trata-se nesse período, de um novo indigenismo 

implantado pelos militares sob a inspiração e sustentação da Doutrina de Segurança 

Nacional, cuja coordenação se dava a partir de militares egressos do Serviço de 

Informação e Segurança, a maioria deles com postos chaves na FUNAI. Situação 

definida como a “militarização” da questão indígena e da FUNAI.82  

Com os militares observa-se a continuidade do processo já iniciado 

especialmente durante o Estado Novo em que a ação do Estado favorece aos interesses 

dos grupos econômicos interessados na expansão e ocupação de áreas pertencentes aos 

povos indígenas. Com “a doutrina de Segurança Nacional, define-se um projeto em que 

o estado e o grande capital são condições indispensáveis à concretização dos objetivos 

nacionais, definidos pelas forças armadas.83” O processo de expansão do Estado sobre 

as áreas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas atinge seu auge nos anos 

setenta com a explosão de conflitos entre grandes fazendeiros, indígenas e camponeses 

pela terra. Verifica-se nesses casos a omissão do Estado Brasileiro, cujos projetos em 

                                                           
80 OLIVEIRA, Roberto C. A crise do indigenismo. Campinas: Ed. Da UNICAMP, 1988, p. 55. 
81 CUNHA, Manuela C. Introdução a uma história indígena. In:_____________ (org.). História dos 
índios do Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 17.  
82 HECK, Egon Dionisio. Os índios e a caserna- políticas indigenistas dos Governos militares 1964 a 
1985. Dissertação (Mestrado em Ciências políticas), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
UNICAMP, Campinas, 1996. 
83 Idem. P. 14 
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nome do progresso abriam caminhos para que os povos indígenas tivessem seus 

territórios usurpados, sua segurança e seu bem-estar afetados.  

Assim como o extinto SPI, a FUNAI sua sucessora, também se vincula aos 

Ministérios de acordo com os interesses em questão, é sob essa ótica que a FUNAI 

nasce vinculada ao Ministério do Interior. Para HECK foi: 

 
Uma opção estratégica, indicando a subordinação da questão indígena ao 
processo desenvolvimentista, de avanço das frentes econômicas e de 
ocupação dos “espaços vazios” (na concepção geopolítica dos militares) 
especialmente no centro do país e na Amazônia.84 

 

Da mesma forma como o SPI se mostrou incapaz de coibir os abusos dos não-

índios sobre os povos indígenas, a FUNAI segue a mesma linha. A situação torna-se 

mais grave, as invasões às terras indígenas tornam-se generalizadas, cenas de violência 

continuam a fazer parte do cotidiano desses povos. Diante da situação surge uma 

alternativa singular. A criação de uma Guarda Rural Indígena, a GRIN,85 como aposta 

num sistema de segurança próprio, formado por indígenas na expectativa de que os 

mesmos pudessem coibir invasões, violências e abusos. Essa medida na verdade, seguia 

posições já defendidas anteriormente por Rondon quando afirmava “que o índio era um 

soldado nato... a tribo é uma organização paramilitar.86”  

A GRIN se desenvolve exatamente no contexto do chamado “Milagre 

Brasileiro”, momento de forte expansão das frentes econômicas sobre novos territórios. 

Ela também se localiza no momento do AI-5 que preconiza a repressão e remoção dos 

obstáculos e ameaças aos objetivos nacionais. Nesse contexto, as terras e as riquezas 

naturais sofrem restrições para o aproveitamento imediato, pelo fato de boa parte delas 

pertencerem aos povos indígenas. Na interpretação de HECK, a GRIN facilitaria a 

tomada dessas terras e riquezas já que encontrou depoimentos como o do capitão 

Pinheiro, responsável pelo treinamento dessa guarda, em que o mesmo afirmava que “o 

índio é fator de Segurança Nacional, pois, quando ele se revolta, cria a desordem e a 

                                                           
84 HECK, Egon Dionisio. Op. Cit. P. 19. 
85 Para um maior conhecimento acerca da GRIN ver: HECK, Op. Cit. E FREITAS, Edinaldo Bezerra de. 
A Guarda Rural Indígena – GRIN. Aspectos da Militarização da Política Indigenista no Brasil. 
Trabalho Apresentado no Simpósio Temático “Os Índios e o Atlântico”, XXVI Simpósio Nacional de 
História da ANPUH, São Paulo, 17 a 22 de julho de 2011. Disponível em: 
www.ifch.unicamp.br/ihb/SNH2011/ST111.htm  Consultado em 29/07/2011. 
86 Apud. HECK. Op. Cit. P. 40. 
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subversão e, deste modo, depois de preso pela GRIN, é enviado a Crenaque (Colônia 

Penal Indígena) para reeducar-se e ser um índio bom.87” 

Dessa forma “limpava-se” os territórios, “integrava-se” os indígenas a chamada 

sociedade nacional e permitia-se que o grande capital avançasse com a completa 

cumplicidade do Estado Brasileiro. È a era dos grandes projetos de desenvolvimento. 

Construções de estradas, hidrelétricas, abertura das terras indígenas para exploração 

mineral, enfim, várias atividades que tornam a questão indígena ainda mais grave e 

aprofunda ainda mais a posição empresarial dos órgãos destinados à “proteção” e 

execução das questões indígenas. É no contexto dessas políticas que podemos entender 

a situação atual dos Tuxá atingidos por um desses projetos – a construção da barragem 

de Itaparica – como veremos no capítulo seguinte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 HECK, Egon Dionisio. Op. Cit. P. 53. 
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CAPITULO 2 – O POVO TUXÁ E A BARRAGEM DE ITAPARICA: A AGONIA 
DE UM POVO E AS LUTAS DE RESISTÊNCIA INDÍGENA 
 

Aruá quá! Januá qui quáru (o rio vinha inundar o local onde 
viviam). 

Armando Apáko Tuxá88 
 
 Impossível separar, sem grandes perdas, a identidade cultural 
dos índios do seu lugar e do modo como viviam. 

 Mc Luhan89 
 
 
2.1 - A política indigenista no século XX e os índios do Nordeste 

Os estudos que tratam da política indigenista para os povos indígenas do 

Nordeste nos primeiros anos do século XX, costumam referir-se a um “vazio 

institucional”. “O SPI não se fazia presente, só tendo começado a atuar efetivamente 

com a instalação do Posto Indígena Dantas Barreto para assistir os índios Fulniô, em 

1926.90” Soma-se a essa situação a singularidade do Nordeste que por ser uma área de 

colonização antiga, os povos indígenas são menos numerosos que em outras regiões do 

país. Além disso, no século XX foram considerados como povos “assimilados 

linguisticamente”, embora muitos tenham conservado elementos fundamentais das suas 

culturas tradicionais e especialmente a consciência de pertencerem a um grupo 

etnicamente diferente. 

Os processos de intrusões que tratamos no século XIX podem ser apontados 

como um dos elementos que permitiram aos povos do Nordeste chegar ao século XX 

convivendo com os não-índios em cidades ou próximos as cidades que cresceram em 

volta dos antigos aldeamentos.  É nessa situação que povos como Xucurú, Xocó, Fulniô 

e Tuxá são encontrados no século XX. Esquecidos pelo SPI, que através dos 

Dispositivos da Lei de 1928, propunha que o mesmo se concentrasse nos povos tidos 

como “mais puros”, os pataxós do Sul da Bahia é exemplo desse esquecimento, já que 

as iniciativas para o estabelecimento de uma reserva indígena partiram do próprio 

governo da Bahia, quando foi criada em 1926 a Reserva Paraguaçu-Caramuru que 
                                                           
88 Segundo o pajé Armando Apáko Tuxá, “Aruá quá! Januá qui quáru”, foi uma frase utilizada pelo 
capitão Francisco Rodela, chefe dos índios rodeleiros no século XVII, avisando ao seu povo da chegada 
da grande enchente do rio São Francisco que, segundo pesquisadores, inundou a localidade onde viviam. 
O pajé cita essa frase, relembrando a inundação de 1988 como mais um episódio da diáspora Tuxá.   
89 MC LUHAN, T. C. Pés nus sobre a terra sagrada. Porto Alegre: L & PM, 1994, p. 7. 
90 ROCHA, L. M. Op.cit., p. 233 
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contou com a intervenção do SPI só em 1929 com a instalação de Postos de Atração e 

em 1936 para proceder a uma demarcação com vistas a reduzir as terras indígenas em 

função das pressões dos fazendeiros arrendatários instalados nelas.91  

Considerados “mestiços”, portanto, “índios não puros”, os povos do Nordeste 

era motivo de discussão no CNPI- Conselho Nacional de Proteção ao Índio. Nas Atas da 

14ª sessão desse Conselho, em 1944, o diretor do SPI, José Maria de Paula, afirmava 

que os mesmos se tratavam de “trabalhadores nacionais” em função do envolvimento 

desses nos engenhos de açúcar e que alguns deles não possuíam mais “sequer vestígios 

de índios”.92 Os povos do Nordeste era a prova, para o SPI, de que a 

“assimilação/integração” preconizada estava ocorrendo. 

No caso das elites locais, os indígenas do Nordeste eram “caboclos 

remanescentes” e não índios. Esses fatores marcam a luta dos povos indígenas do 

Nordeste, para manutenção dos direitos adquiridos, principalmente o direito à terra, 

freqüentemente usurpadas pelos grandes fazendeiros e outros agentes econômicos. Esse 

quadro de lutas e resistências se prolonga desde o início do século XX até a atualidade 

com movimentos de autodeterminação. Desde o contexto do SPI que esses povos 

afirmam a sua condição indígena, apesar das conclusões referidas acima. Esse 

posicionamento pode ser observado através de correspondências endereçadas a Rondon 

em que os mesmos solicitavam assistência e proteção, bem como denunciavam abusos e 

arbitrariedades. Como nos casos dos Tuxá e dos Pataxó em 1940.93 

Foi através da luta e resistência que os indígenas do Nordeste assumiram sua 

condição étnica e buscaram o reconhecimento do SPI, isso explica a situação de 1954 

quando foram apontados por aquele órgão a existência de nove Postos Indígenas em 

operação no Nordeste. ROCHA informa que os mesmos estavam distribuídos da 

seguinte forma:  

 
Na Bahia: Paraguaçu, para assistência aos índios Pataxó; Caramuru, para 
assistir também aos Pataxó e os Kamacã; kiriri, no município de Ribeirão do 
Pombal, para assistir os Kiriri , e Rodelas, no município de Santo Antônio, 
para assistir os Xocó. No Estado da Paraíba: Posto Indígena Nísia Brasileira, 
no município de Mamanguape, para os índios Potiguara. No Estado de 
Pernambuco: Posto Indígena Dantas Barreto, no município de Águas Belas, 
para assistência aos índios Fulniô: Posto Indígena Pancarus, para os índios 

                                                           
91 Idem. 
92 ROCHA, L. M. Op. cit., p. 234. 
93 Conforme ROCHA, L. M. Op. Cit. P. 234-235. 
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Pankararú; Posto Indígena Aticuns, para assistir os índios Atikun, e Posto 
Indígena Xukurú, no município de Pesqueira, para atender os índios Xucurú. 
Eram cerca de 5.600 os índios reconhecidos oficialmente pelo SPI na 
região.94 

 

Sobre essa presença indígena no Nordeste, considerada “bastante aculturada e 

mestiçada”, o SPI chamava para si, o mérito, já que propagava que a permanência 

desses povos como unidades autônomas se dava graças “a assistência e os direitos que 

lhes são reconhecidos, em particular a posse e a ocupação das terras sob a jurisdição 

do SPI.95” 

 
2.1.1 – Povo Tuxá 
 

 
 

O entendimento acerca dos povos Tuxá precisa ser feito à luz da história da 

conquista e ocupação da região do São Francisco, considerando que “a história da 

região do médio e baixo São Francisco e as áreas vizinhas está ligada principalmente à 

história da expansão da pecuária do Nordeste brasileiro.96” No processo colonial do 

interior do Nordeste brasileiro, iniciado no século XVI, as margens do Rio São 

Francisco – principalmente na região da atual divisa entre os Estados da Bahia e 

Pernambuco – serviram de importantes pontos de entrada para uma política de ocupação 

e expansão territorial expropriadora. Esse processo de ocupação explica a presença dos 
                                                           
94 ROCHA, L. M. Op. Cit., p. 235. 
95 Idem. 
96 POMPA, Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil Colonial. Bauru, 
SP: EDUSC, 2003, p. 200-201. 

Figura 02: Ritual sagrado do Toré. Dança 
tradicional do povo Tuxá.  

(foto: Aldenora Vieira) 

Figura 01: índios do povo Tuxá de Rodelas. 
(foto: Juracy Marques) 
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grandes latifundiários, donos de currais na região do médio rio São Francisco, 

localidade central do Sertão de Rodelas. Sobre isso, SILVA afirma que: 

 
Fator de ocupação do sertão dos Rodelas, a pecuária extensiva foi a atividade 
econômica por excelência entre as praticadas pelos senhores da Casa da 
Torre. O gado da Torre foi sendo tangido em direção ao São Francisco, 
ocupando os espaços abertos pela ação exploratória já iniciada por sertanistas 
preadores e outros pequenos fazendeiros, desde cedo instalados nas 
proximidades do rio, e que permaneceriam à sombra dos potentados da Torre. 
A exploração inicial foi assim complementada pelos rebanhos dos d’Ávila, 
que não tiveram no rio São Francisco um obstáculo.97 
 

Nesse mesmo trabalho, SILVA trás algumas versões apontadas por estudiosos 

sobre a origem do nome Rodelas ou Rodela, ascendentes do povo Tuxá e atual nome da 

comunidade e da cidade em que habitam:   

 
O étimo Rodelas, segundo a versão mais aceita, provinha de uma cachoeira 
existente nas proximidades da confluência do Pajeú e designaria um 
prestigiado chefe de tribo situada na margem baiana do São Francisco, 
denominação que se estendeu à própria tribo. Outra versão, defendida por 
Barbosa Lima Sobrinho, explica que o termo teve origem nos escudos 
circulares que as tribos locais usavam como parte do equipamento de guerra 
(Hohenthal 1960). Martius acredita que o termo tenha se originado do nome 
em português do ornamento labial usado por aquelas tribos, embora rodela, 
ornamento ou escudo, não fosse privilégio daquele grupo, não podendo 
servir-lhe como distintivo.98 
 

O indígena chefe do povo era conhecido por Francisco Rodela, sua aparição 

aconteceu, primeiramente, no período das guerras contra os holandeses no início do 

século XVII. “O índio Rodela ficou famoso devido sua liderança sobre 200 índios na 

participação da guerra contra os holandeses na Ribeira das Alagoas do São Francisco, 

sob o comando de Antonio Felipe Camarão Potiguar.99” A partir das guerras contra os 

holandeses e a participação da líder indígena Rodela, começou a se ter noticias dos 

povos que habitavam a região do médio rio São Francisco. Para o povo Tuxá, Rodela 

foi seu fundador, pois, segundo os mesmos, a origem seu deu na região da ilha de 

Sorobabel100 e, após uma grande enchente no século XVIII, liderados pelo líder se 

                                                           
97SILVA, Jacionira C. Arqueologia no médio São Francisco: Indígenas, vaqueiros e missionários. Tese 
(Doutorado em História), Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2003, p. 107. 
98 SILVA, Jacionira C. op.cit., p. 88-89. 
99 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, S.I., Tomo V, da Bahia ao Nordeste. 
Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, Livraria Portugália: Lisboa, 1945, p. 293. 
100 Sorobabel, Zorobabé, atualmente conhecida por Surubabel é uma região próxima a cidade de Rodelas, 
perto da confluência dos rios São Francisco e Pajeú, numa área formada por dunas. Território sagrado 
para os índios Tuxá, afirmam que foi local onde habitavam seus ancestrais. Foi sede da antiga Missão de 
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mudaram para o local que hoje é a atual cidade de Rodelas, continuando a viver também 

nas ilhas do rio São Francisco até o final do século XX. SAMPAIO SILVA descreve 

como se deu a origem desse povo e como estes chegaram a residir ao longo do rio São 

Francisco. Suas descrições seguem as mesmas linhas históricas de TRUJILLO, este 

último entende que: 

 
O surgimento das diversas aldeias pelo rio São Francisco se deve aos Kariri. 
A difusão dessas populações indígenas decorreu a partir das compressões que 
a frente econômica pecuária exerceu sobre aquelas populações, sobre o 
comando dos colonizadores da Casa da Torre de Garcia D’Ávila e os 
primeiros contatos com esses índios se deu por volta de 1646.101 
 

O povo Tuxá se autodenomina como Índios Tuxá, Nação Proká, Caboclos de 

Arco e Flecha e Maracá. Nação Proká102, porque se dizem descendentes também desse 

povo que habitou no período colonial as ilhas e as margens do rio São Francisco, nas 

aldeias dos índios rodeleiros. HOHENTHAL Jr. salienta que a presença dos índios Tuxá 

na história foi registrada a partir de meados do século XVIII: 
 

Estes índios foram encontrados juntamente com os Periá, em 1759, no Rio 
São Francisco, na região imediatamente oposta ao Rio Pajeú, o que os coloca 
nas redondezas de Rodelas. A Residência do Rio São Francisco, de 1692 a 
1694, parece ter sido dividida em duas missões, Aldeia de Rodelas e Aldeia 
de Oacarás. Com as constantes intervenções da Casa da Torre, a missão de 
Rodelas existiu pacificamente apenas durante uma meia dúzia de anos, e, em 
1696, os padres Jesuítas foram expulsos por essa poderosa família de 
latifundiários. Contudo, os índios ficaram, e Rodelas era regularmente 
povoada por volta de 1702, quando tinha cerca de 600 almas. Em 1852 havia 
no local 132 índios, compreendendo 33 famílias, cuja economia se baseava 
na pesca e no cultivo da mandioca. Em 1952 existiam cerca de 200 Tuxá no 
Posto Indígena de Alfabetização e Tratamento ‘Rodelas’. A economia e ainda 
essencialmente baseada na pesca e na agricultura, mas a população flutua 
devido ao fato dos homens procurarem freqüentemente trabalho em outros 
locais.103 
 

O autor acima citado traça uma pequena trajetória do povo Tuxá, colocando-o 

junto aos índios rodeleiros, que sofreram intensos processos de territorialização e 

expropriação durante a colonização portuguesa. Esse povo constitui-se a partir de uma 

síntese de diversos grupos indígenas provenientes de origem Cariri das margens do rio 

                                                                                                                                                                          
Nossa Senhora do Ó, que só terminou com a grande enchente do rio São Francisco que inundou a ilha de 
Sorobabel e destruiu a Missão. 
101 TRUJILLO, Alfonso Ferrari. op.cit.,, p. 122. 
102 Proká, procás, porca, procázes, ou periá foi uma nação indígena que viveu ao longo dos séculos na 

região do sub-médio São Francisco, atual divisa entre os estados da Bahia e Pernambuco, que segundos 
estudos os Tuxá são descendentes. Habitavam, principalmente, as ilhas do São Francisco. 

103 HOHENTHAL Jr., W.D. As tribos indígenas do médio e baixo São Francisco. Revista do Museu 
Paulista, N.S., Volume XII, n. 5, São Paulo, 1960, p.46. 
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São Francisco, falantes do dialeto Dzubukuá104 da família lingüística Kariri. Forçados a 

sucessivos deslocamentos durante séculos, a princípio pela penetração das frentes 

pecuaristas oriundas do litoral, os Tuxá tiveram seu ingresso na história brasileira ainda 

no período colonial, assim como as várias outras etnias do vale do São Francisco, entre 

o século XVII e XVIII. Para NASSER & NASSER, “essa inserção deveu-se a dois 

fatores: a) à penetração no interior nordestino da frente pastoril, oriunda do litoral; e 

b) à ação de missões religiosas, que procuravam incorporar os índios à 

cristandade.105”  

A penetração nos territórios indígenas pelas fazendas de gado introduzidas pela 

Casa da Torre foi desenvolvida, juntamente, com a atividade catequizadora dos nativos, 

do século XVI ao XVIII, a partir da instalação de missões em torno das comunidades 

indígenas. Na região do Sertão de Rodelas, no médio rio São Francisco, a chegada dos 

curraleiros é datada a partir da primeira metade do século XVII e a chegada dos 

primeiros missionários sucedeu a partir de meados de 1671 com a introdução da missão 

dos Capuchinhos franceses. Período em que se têm as primeiras notícias dos índios 

rodeleiros, já permanentemente vivendo na região, onde se encontrava a “velha cidade 

de Rodelas”. Segundo PIERSON: 

 
Em 1679, Frei Martinho de Nantes, capuchinho francês, iniciou esforços 
missionários no baixo São Francisco e no trecho das conhecidas por “São 
Feliz” entre os Tushás na Ilha do Cavalo, que corredeiras de Traipu até perto 
de Cabrobó, e fundou uma missão Taunay pensa ser talvez a Ilha de 
Assunção. Sob sua supervisão havia também aldeamentos nas Ilhas de 
Pambu (Aldeia de Nossa Senhora da Conceição); Aracapá, a mais antiga e a 
mais populosa, localizada um pouco acima de Pambu e fundada em 1702; e 
Aramuru, assim como a aldeia de Rodelas, ao sul de Aracapá, cuja 
ascendência, escreve Pinto “emprestou o nome a todo o médio São Francisco 
– “Sertão de Rodelas” 106.  
 

Com a chegada dos curraleiros e capuchinhos no território dos índios rodeleiros, 

no século XVII, inicia-se o processo de expropriação do território dos Tuxá. Na historia 

dos aldeamentos da região em que se encontravam os índios Tuxá, a presença marcante 

dos colonizadores resultou na desocupação compulsória das terras pertencentes aos 
                                                           
104 O Dzubukuá, família lingüística Kariri e do Tronco Macro-Jê, da região do médio São Francisco. 
Registrado catecismo impresso do Frei Bernardo de Nantes (1709). Fonte: QUEIROZ, José M. C. de. 
Aspectos da fonologia Dzubukuá. Dissertação (Mestrado em Linguistica), Pós-Graduação em Letras, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 
105 NASSER, Nássaro e NASSER, Elizabeth. Os Tuxá – incorporação à história. Revista Cultura: O 

índio na Bahia. Fundação Cultural do Estado da Bahia. Nº1, ano 1, Salvador/BA, 1988. 
106 PIERSON, Donald. O homem no Vale do São Francisco. Tomo I. Rio de Janeiro: Ministério do 
Interior/SUVALE, 1972, p. 257-258. 



53 

 

 

 

povos tradicionais e, em conseqüência, na desestruturação de boa parte das 

organizações sociais, políticas e étnicas. A pecuária, principalmente da Casa da Torre, 

“trouxe conflitos permanentes para as margens do São Francisco como conseqüência 

da usurpação dos territórios das tribos que ali habitavam, mas o trabalho de catequese, 

mais sutilmente solapou o modo de vida dos nativos locais.107” Os Tuxá foram 

obrigados a se refugiarem em espaços cada vez menores e com poucos alimentos até se 

resumirem em diversas ilhas do rio São Francisco.  

Os conflitos envolvendo membros da Casa da Torre e missionários culminaram 

na destruição de várias missões no vale do rio São Francisco, provocando o afastamento 

dos membros da Companhia de Jesus e dos capuchinhos franceses da área dos índios 

rodeleiros. Entretanto, anos depois outras Ordens Religiosas instalaram-se na região, 

dando prosseguimento aos trabalhos de catequização dos indígenas, como os 

Capuchinhos italianos, Beneditinos e Carmelitas Descalços. Como afirma NASSER: 

 
Com a saída dos capuchinhos e jesuítas, entre 1698 e 1700, as missões do 
São Francisco estiveram assistidas por padres franciscanos, que mantinham 
relações de amizade mais estreita com a Casa da Torre. Estes, por sua vez, 
foram substituídos, depois de 1700, por carmelitas descalços, cuja 
permanência nas missões sanfranciscanas atingiu a quase uma dezena de 
anos. Porem os carmelitas, ainda por interferência da Casa da Torre, 
igualmente, foram retirados do São Francisco. Em substituição, ocuparam as 
missões dos capuchinhos italianos, que lá permaneceram por uma longa 
temporada. Na realidade esses religiosos assistiram aos índios até o final do 
século passado. Essa longa permanência deve ter constituído o principal fator 
para que as tribos ribeirinhas se mantivessem aglutinadas em ‘aldeias’ até a 
atualidade108. 
 

 O domínio dos missionários, sobre os povos indígenas do São Francisco 

estendeu-se até meados do século XIX, quando, com a extinção dos aldeamentos 

ficaram sem assistência e impossibilitados de reaver seus territórios. HOHENTHAL Jr. 

afirma que: 

 
No final do século XIX e início do século XX, os índios rodeleiros 
começaram sistematicamente perder as posses de suas terras para os brancos. 
Após a curta e tumultuada existência da Diretoria Geral dos Índios, através 
do decreto Imperial n 426, de 24 de julho de 1846, que substituía as Juntas 
das Missões constituídas por “altos prelados e representantes de várias ordens 
católicas.”(...) Seguiu-se esse um período de vergonhosa exploração dos 
índios e audaz usurpação de suas terras pelos neo-brasileiros. Esta situação 

                                                           
107 SILVA, Jacionira C. op.cit., p. 129. 
108 NASSER, N. A. S. Economia Tuxá. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas), Pós-Graduação 
em Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, salvador, 1975, p. 18-19. 
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prolongou-se até o século XX, quando uns poucos cidadãos interessados no 
assunto ergueram suas vozes em protesto, chamando a atenção pública para 
os antigos tutelados do governo, e incidentalmente irritando os latifundiários 
locais, que haviam lucrado com a usurpação de terras indígenas.109 
 

Entre os grupos tidos como extintos estavam os Tuxá, que ainda no século XIX 

migravam em busca de assistência em outras regiões. No início do século XX, como 

vimos, começam a reivindicar sua existência, sua cultura, buscando apoio do Estado 

para o reconhecimento de seu grupo e a devolução de suas terras. Invisíveis até então, 

diante do cerceamento dos recursos indispensáveis à sobrevivência e de um grande 

avanço do latifúndio, estes indígenas começaram a se mobilizar para exigirem seus 

direitos e reafirmarem sua identidade. 

O contato dos Tuxá com o SPI se deu a partir da década de 1930, quando partiu 

de Rodelas um grupo de indígenas para o Rio de Janeiro ao encontro do Marechal 

Rondon, para exigir garantias que lhes assegurassem a posse de seu ultimo território, a 

Ilha da Viúva no São Francisco, e o apoio na conservação da área destinada para as 

atividades agrícolas da comunidade. Na década de 1940, os povos indígenas do 

Nordeste intensificaram o processo de afirmação da identidade em nível nacional e 

internacional para reaver suas terras usurpadas dos seus antigos aldeamentos. Em 1945 

o povo Tuxá conseguiu o reconhecimento e, segundo SALOMÃO, foi o segundo povo 

indígena reconhecido na Bahia e o terceiro reconhecido no Nordeste, no século XX, 

pelo Estado brasileiro. Após o fim do SPI, a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) deu 

continuidade a essa atividade que detém o poder formal sobre os povos indígenas.  

Os Tuxá são tradicionalmente agricultores e pescadores, devido à pobreza dos 

solos da região. As atividades agrícolas e de pastoreio, antes da formação do lago de 

Itaparica, se desenvolviam na Ilha do rio São Francisco. Os Tuxá, desde a segunda 

metade do século XIX, vêm substituindo sua agricultura de subsistência voltando-se 

para o comércio, produzindo, principalmente, cebola e arroz. Segundo NASSER, a 

maior parte do esforço agrário é desenvolvido na Ilha da Viúva, única ainda pertencente 

à reserva indígena. “A superfície dessa ilha mede aproximadamente 70 há. que por sua 

fecundidade representa a principal opção para as atividades agrícolas Tuxá110”, mas 

suas terras já não eram suficientes para abrigar todas as famílias Tuxá, pois houve um 

aumento significativo na população da comunidade e por insuficiência de terras para 

                                                           
109 HOHENTHAL Jr., W. D. op.cit., p.40-41. 
110 NASSER, Nássaro A. S. op.cit., p. 46 
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cultivar muitos membros do grupo trabalhavam como assalariados, principalmente, em 

fazendas da região. Por muito tempo, as atividades desenvolvidas pelos Tuxá, tanto no 

campo material, quanto no campo espiritual, se restringiram as ilhas, principalmente a 

Ilha da Viúva.  

No final da década de 1980, os Tuxá, mais uma vez, tiveram que abandonar suas 

terras tradicionais, compulsoriamente, para dar espaço às aspirações do Estado, na 

condição de indivíduos que foram alcançados pela “mão invisível do mercado”, para 

usar a expressão de WOLF111, adotada por SAMPAIO SILVA. Com a construção da 

barragem de Itaparica, em Pernambuco, na década de 1980, Rodelas – incluindo a 

comunidade Tuxá – foi submersa em sua totalidade e a população transferida para outra 

localidade, atualmente conhecida como Nova Rodelas. Tanto o SPI quanto a FUNAI, 

responsáveis pelas ações governamentais de políticas indigenistas, não impediram a 

aplicação dos projetos econômicos e sociais nas terras dos povos Tuxá. 

 

2.2 – Grandes projetos: a construção de barragens em territórios indígenas 
 A utilização de barragens para a geração de energia iniciou-se no final do século 

XIX, acarretando em um novo modelo de expropriação das populações originarias de 

seus territórios. “A primeira usina hidrelétrica nacional entrou em operação em 1883, 

na bacia do Jequitinhonha, no município de Diamantina, na então província de Minas 

Gerais, e era chamada de Ribeirão do Inferno, inaugurando, assim, a hidroeletricidade 

brasileira.112” Em 1889 foi inaugurada a Marmelos-Zero, primeira hidrelétrica 

considerada de grande porte no país, situada no rio Paraibuna, município de Juiz de 

Fora, em Minas Gerais, operou com 4 MW de potência na época, unindo o Estado e a 

Iniciativa Privada na geração de Energia. Foi “Considerada o ‘marco zero’ da história 

do setor de energia elétrica brasileiro e da America Latina, por ter sido a primeira 

                                                           
111 WOLF, Eric. Prefácio. In: RIBEIRO, G. L. Empresas transnacionais: um grande projeto por 

dentro. Rio de Janeiro: ANPOCS/Marco Zero, 1991. 
112 FERREIRA, V. B. As usinas hidrelétricas no Brasil: síntese histórica, impactos ambientais e 
aspectos econômicos e sociais. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos Químicos e 
Bioquímicos), Pós Graduação da Escola de Engenharia Mauá São Caetano do Sul, SP: CEUNEEM, 2006, 
p.21. 
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unidade de geração hidrelétrica construída especificamente para o atendimento de 

serviços públicos urbanos.113” 

No capítulo I vimos como o Estado brasileiro, partir das primeiras décadas do 

século XX e mais precisamente a partir de 1930, se constitui como promotor do 

desenvolvimento econômico, articulado ao projeto comunicação e de industrialização. 

O país precisava garantir uma infra-estrutura básica para atender as demandas 

necessárias e viabilizar o programa de industrialização, no governo de Getulio Vargas 

(1930-1945). No período da década de 1940, foram adotadas medidas para suprir a 

demanda energética do país, criando empresas estatais como a CHESF (Companhia 

Hidro Elétrica do São Francisco) considerada em 1945, uma das primeiras empresas 

estatais do Brasil, com a finalidade de gerar e transmitir energia elétrica. 

 
A criação da Chesf originou-se de proposta submetida ao presidente da 
República Getúlio Vargas, em abril de 1944, pelo ministro da Agricultura 
Apolonio Salles, e destinava-se a efetuar o aproveitamento progressivo do rio 
São Francisco – no trecho compreendido entre os municípios de Juazeiro e 
Piranhas –, a fornecr energia de alta tensão aos concessionários de serviços 
públicos do Nordeste e a realizar a distribuição de eletricidade na região.114 
 

Foi a primeira intervenção direta do governo federal na produção de eletricidade, 

antes o setor era dominado pelo modelo privado de geração de energia. A principal 

tarefa da CHESF era construir e operar a Usina Hidroelétrica de Paulo Afonso, 

inaugurada em 1955, com capacidade de 180.000 kW e responsável por explorar o 

segundo maior potencial hidroelétrico do país. “Do ponto de vista organizacional, o 

empreendimento da Usina de Paulo Afonso, tinha significado simbólico por se 

constituir, na década de 50, a maior obra jamais realizada pela engenharia 

nacional.115” 

A construção dessas grandes obras está vinculada a uma considerável ocupação 

territorial e está relacionada diretamente ao processo de deslocamento compulsório das 

populações residentes em torno da barragem a partir da implantação do canteiro de 

obras, de estradas para a movimentação de trabalhadores e os materiais de construção, 

                                                           
113 ENERGIA elétrica no Brasil - breve histórico, 1880-2001 : electric energy in Brazil - succincty history 
= energia electrica en Brasil - breve historico. Rio de Janeiro: Centro da Memoria da Eletricidade no 
Brasil, 2001, p.18. 
114 ENERGIA elétrica no Brasil - breve histórico, 1880-2001 : electric energy in Brazil - succincty history 
= energia electrica en Brasil - breve historico.op.cit., p. 62. 
115 CENTRO DA MEMORIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL (CMEB). Panorama da eletricidade 
o Brasil. Rio de Janeiro, ELETROBRÁS, 1988, P. 152. 
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formação do reservatório e da construção das linhas de transmissão de alta tensão. Essas 

construções trouxeram grandes impactos ao meio ambiente, o mais perceptível está na 

inundação de grandes áreas de vegetação situada entorno dos reservatórios, deixando 

uma vasta plantação morta dentro da represa. Na maioria dos casos, essas construções 

implicaram em remoção de comunidades inteiras, comprometendo sua tradicional 

organização social. Sobre o papel das empresas do setor elétrico, SIGAUD ressalta que: 

 
(...) se pode afirmar com segurança que as empresas do setor elétrico tem 
sido responsáveis pelo deslocamento compulsório e atabalhoado de milhares 
de cidadãos brasileiros, pela sua diáspora, pelo seu empobrecimento e pela 
profunda desorganização de suas condições de vida.116 
 

Na segunda metade do século XX os indígenas ainda eram vistos como 

obstáculo ao crescimento econômico do país. Junto com outras minorias étnicas, 

constituem os grupos sociais mais afetados com os impactos provocados pelas 

barragens. “os projetos e estudos de viabilidade não levaram em consideração os 

custos sociais de tais obras e populações inteiras foram arrancadas de suas terras, 

casas e cidades, deslocados para ambientes estranhos a sua cultura.117” Os povos 

indígenas se destacam por protagonizarem, ao longo da história, grandes batalhas de 

resistência aos invasores dos seus territórios, desde a colonização européia aos dias 

atuais, portanto, os impactos de grandes barragens torna-se danoso pelo fato de 

conviverem com séculos de exploração e deslocamentos e atualmente tendo que 

conviver com a perda de suas terras tradicionais para dar margem aos grandes 

empreendimentos hidrelétricos.  

 
Entre as principais interferências diretas e indiretas oriundas pela expansão 
do setor elétrico nas áreas indígenas, destacam-se: a realocação de 
comunidades para outras regiões, muitas vezes acompanhada de rupturas em 
seus estilos de vida; o alagamento de grandes parcelas territoriais, incluindo 
áreas consideradas sagradas, como os locais tradicionais de sepultamento; a 
invasão das terras indígenas, facilitadas indiretamente pela expansão das 
instalações do setor elétrico; a diminuição da disponibilidade da caça e a 
redução das áreas cultiváveis.118 
 

                                                           
116 SIGAUD, L. M. Implicações políticas e sociais de grandes projetos hidroelétricos sobre as populações 
indígenas e camponesas. Instituto de Estudos Avançados Coleção Documentos, Série Ciências 
Ambientais – USP, N.16, MAR, 1994, p. 5. 
117 MÜLLER, Sálvio A. Opressão e depredação: A construção da Barragem de Ibirama e a 
desagregação da comunidade indígena local. 1ª Ed. Blumenau, FURB, 1987, p. 13. 
118 KOIFMAN; Sergio Geração e transmissão da energia elétrica: impacto sobre os povos indígenas 
no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(2):413-423, mar-abr, 2001, P. 414. 
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A implantação desses grandes projetos, trás consigo várias tipos de violências 

praticadas pelo Estado contra os povos indígenas, entre elas o deslocamento 

compulsório e a agressão ao patrimônio histórico e cultural desses povos são as mais 

nocivas. São projetos que invadem terras indígenas, afetando a vida de inúmeros 

indivíduos, provocando a desestruturação interna do grupo, como coletividade, 

conforme ressalta ROQUE: 

 
A transferência compulsória não trata apenas de levar em conta um ambiente 
constituído de vegetação, relevo, recursos hídricos, mas, sobretudo do 
processo cultural envolvido na ocupação desse ambiente: de que maneira 
desenvolve o uso e ocupação do solo, as relações derivadas daí, os objetos, 
edificações e tradições constituídas nesse amplo contexto.119 
 

Para os povos indígenas, a perda do território sagrado significa uma 

“desvalorização” de parte de sua cultura, pois os mesmos se identificam com o seu 

espaço, considerando que a sua identidade seja, conforme SANTOS, “o sentimento de 

pertencer aquilo que nos pertence, o território é fundamento do trabalho, o lugar da 

residência, de trocas materiais e espirituais e do exercício da vida.120” Os rios que 

atravessam os territórios indígenas garantem a sobrevivência e a qualidade de vida 

dessas populações, como também a preservação de recursos naturais garante a 

sobrevivência física e cultural. “Cada povo indígena tem, portanto, uma idéia própria 

de território, ou limite geográfico de seu império, elaborada por suas relações internas 

de povo e externas com os outros povos e relação que estabelecem com a natureza onde 

lhes coube viver.121” O drama social imposto as famílias indígenas materializou-se na 

ameaça de um processo de desterritorialização, a partir de novas relações entre a 

sociedade e a natureza, portanto, o receio de uma nova territorialização. Para 

HAESBAERT, a desterritorialização é a “perda do acesso à terra, vista não só em seu 

papel de reprodução material, num sentido físico (...), mas também como locus de 

apropriação simbólica, afetiva.122”  

                                                           
119 ROQUE, Lucas S. Um estudo sobre o patrimônio imaterial de uma comunidade reassentada 
compulsoriamente: Peixe Cru e a Usina Hidrelétrica de Irapé. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Sociais). Belo Horizonte: PUCMG, 2007, p. 87. 
120 BECKER, B.; SANTOS, M. 2002... [et. al.]. Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento 
territorial. Rio de Janeiro: DP&A, 2006, p. 14. 
121 SOUZA FILHO, Carlos. F. M. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá, 1999, 
p. 44. 
122 HAESBAERT, Rogério. Território, Cultura e des-territorialização. In: ROSENDAHL, Z.; CORRÊA, 
R. L. (orgs.). Religião, identidade e território. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2001, p. 127. 
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É preciso pensar o conceito de território, não apenas como uma questão física de posse, 

mas como relações humanas de princípios culturais, de pertencimento, de identidade. 

Um território tomado pela grandeza política e afetividade, pois, “A formação de um 

território dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua participação, 

provocando o sentido da territorialidade que, de forma subjetiva, cria uma consciência 

de confraternização entre elas.123” Para HAESBAERT, “o território também envolve 

sempre, em diferentes níveis, uma dimensão simbólico identitária.124” HENRIQUE 

parte do mesmo pensamento, entendendo que “o território é sempre simultaneamente o 

invólucro (o continente) e o suporte físico, espiritual e identitário das sociedades e das 

suas relações com as naturezas e com os outros.125” 

Como vimos, as empresas responsáveis por esse tipo de empreendimento tomam 

posse das terras e comunidades indígenas utilizando o discurso sedutor de que o  

progresso beneficiará também essas comunidades a partir da sua integração a um mundo 

supostamente “melhor” aos seu. Ignoram, portanto, o fato de que esses indivíduos 

possuem uma ligação com as terras que ocupam, que as mesmas constituem-se 

enquanto referencia cultural. O que se observa é que em muitos casos, empresa e Estado 

se inserem nas comunidades indígenas com propostas de melhores condições 

financeiras e de trabalho para a população, causando certo interesse dos mesmos, 

principalmente dos jovens, por significar uma possibilidade de melhoria nos estudos e o 

acesso aos bens de consumo da cidade grande. MARTINS ressalta o objetivo e os 

efeitos negativos dos impactos dos grandes projetos hidrelétricos: 

 
Seu pressuposto é o da remoção dessas populações (...) não se trata de 
introduzir nada na vida dessas populações, mas de tira-lhes o que tem de vital 
para sua sobrevivência, não só econômica: terras e territórios, meios e 
condições de existência material, social, cultural e política. É como se elas 
não existissem ou, existindo, não tivessem direito ao reconhecimento de sua 
humanidade.126  
 

Esse processo implica em crise de identidade e provoca traumas, prejudicando a 

vida comunitária, impondo aos indígenas o envolvimento forçado de adaptação ao novo 

ambiente, gerando incertezas na população, fragilizando as esperanças de “progresso” 

                                                           
123 ANDRADE, M. C.. A Questão do Território no Brasil. São Paulo: Editora Hucitec. 1995, p. 20. 
124 HAESBAERT, Rogério. Territórios Alternativos. São Paulo: Contexto, 2006, p. 68. 
125 HENRIQUES, Isabel Castro. Território e Identidade: a construção da Angola colonial (c. 1872 
1926). Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2004, p.20. 
126 MARTINS; J. S. A chegada do estranho. São Paulo: Hutitec, 1993, p. 61-63. 
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proposto pelos responsáveis pelo empreendimento. “É evidente que a questão da 

territorialidade assume a proporção da própria sobrevivência dos povos, um povo sem 

território, ou melhor, sem o seu território, está ameaçado de perder suas referencias 

culturais e, perdida a referencia, deixa de ser povo.127”  

Alguns pesquisadores observaram como as empresas responsáveis pela 

construção de usinas hidrelétricas se utilizam de estratégias para a implantação do 

empreendimento hidrelétrico. Para VAINER128, as negociações das empresas estatais 

responsáveis pelas hidroelétricas com as famílias dos atingidos, utilizam-se da 

“desinformação”, da “negociação individual”, entre outros. A desinformação é um dos 

principais artifícios do setor elétrico. O grupo ou um individuo não consegue ter uma 

dimensão dos prejuízos que pode ocorrer com a inserção do empreendimento 

hidroelétrico dentro de sua comunidade, do seu território, se nunca se defrontou com 

uma situação semelhante. “Esse caráter de novidade é reforçado pela quase completa 

ausência de informações, que me parece ser uma estratégia do setor elétrico.129” A 

empresa, quando reconhece a falta de informação da comunidade, adere a política de 

não fornecimento de informações precisas sobre o empreendimento. VAINER afirma 

que, “para a empresa, a população não existe enquanto coletividade/ comunidade, mas 

apenas como um somatório de proprietários individuais.130” 

 
2.2.1 – São Francisco: rota do desenvolvimento desenfreado 

O Rio São Francisco forma uma das principais bacias hidrográficas do país. 

Genuinamente brasileiro, a sua maior parte se encontra na região Nordeste, tornando sua 

presença indispensável devido às condições físicas dessa região. Por ser um rio bastante 

extenso, cheio de ilhas e corredeiras, faz com que se torne alvo de interesses diversos, 

de vários atores sociais de nossa história, desde o período colonial, quando foi avistado 

pelos europeus, provocando desgaste ao rio e suas margens e, principalmente, a 

população ribeirinha. SILVA afirma que: 

                                                           
127 BARBOSA; M.A. Direito antropológico e terras indígenas no Brasil. São Paulo: plêiade, 2001, p. 
120 
128 VAINER, Carlos. Águas para a vida, não para a morte. Notas para uma história do movimento de 
atingidos por barragens no Brasil. In: Acselrad, Herculano e Pádua (orgs.). Justiça Ambiental e 
Cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação Ford, 2004, p. 185-215. 
129 RIBEIRO, R. F. Campesinato: resistência e mudança – o caso dos atingidos por barragens do 
Vale do Jequitinhonha. 1993. Dissertação (Mestrado em Filosofia e Ciências Humanas), Universidade 
Federal de Minas Gerais, 1993, p. 104. 
130 VAINER, C. Águas para vida. Jornal do Brasil, 4 de abril de 2000, p.21. 
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O rio São Francisco conhecido dos colonizadores desde o descobrimento de 
sua embocadura em 1501, pela expedição de Nicolau Coelho, a 4 de outubro, 
tendo recebido o nome do santo do dia de acordo com o costume na época 
(Bueno 1998) era chamado o Pará pelos Tupi. O grande rio nasce na serra da 
Canastra em Minas Gerais, e, atravessando esse Estado, corre na direção sul- 
norte, corta a Bahia e toma a direção nordeste no trecho onde hoje se situa a 
barragem de Sobradinho, cujo nome derivou-se de uma cachoeira que ali 
existiu, inflete à direita, dando início à grande curva, no fim da qual 
encontram-se as barragens “Luiz Gonzaga”, anteriormente denominada 
Itaparica, e “Paulo Afonso”, epônimos de cachoeiras localizadas no setor 
estando submersa atualmente a de Itaparica, para em seguida tomar a direção 
sudeste, continuando até a foz no Oceano Atlântico, após formar a barragem 
de Xingó, entre Sergipe e Alagoas131. 
 

Opará era o nome original do Rio São Francisco batizado pelos indígenas, que 

significa “Rio-mar” na língua Tupi. Desde a chegada dos primeiros europeus 

colonizadores, o São Francisco foi base e trajeto para a exploração dos sertões, através 

de suas rotas fluviais que ligavam diversas regiões do Brasil. A partir dessa exploração, 

foram criadas e desenvolvidas grandes fazendas, missões religiosas, povoados, vilas e 

cidades nas margens do rio, marcando o inicio dos conflitos entre europeus e povos 

nativos. Desde o século XVI, os povos indígenas sofreram com as disputas pela posse 

dessas terras, a partir da segunda metade do século XX foram ameaçados por grandes 

obras de aproveitamento das águas do São Francisco para geração de energia elétrica, 

através das hidroelétricas. O rio São Francisco é importante não só nas questões de 

sobrevivência dos indígenas, mas também interage nas questões simbólicas no contexto 

das crenças religiosas dessas populações, estando relacionando com a construção da 

identidade coletiva de cada povo. Os impactos de exploração e devastação do rio vêm, 

no decorrer dos séculos, interferindo não apenas nas relações econômicas e sociais, mas 

também interfere na cultura desses povos, pois suas reproduções de vida estão 

interligadas com o são Francisco. 

 
O Rio São Francisco, desde as nascentes em territórios mineiros até a foz 
entre Sergipe e Alagoas, tem sido alvo de projetos de modificação 
arquitetados por homens sonhadores de processos produtivos grandes e 
organizados e de energia farta. Esses projetos sempre esbarram no sonho de 
outros homens, de uma vida digna para si mesmos e para suas famílias no 
trabalho diário na terra. 132 
 

                                                           
131 SILVA, Jacionira C. op.cit.,, p. 39. 
132 SCOTT, P.. Re-assentamento, Saúde e Insegurança em Itaparica: um modelo de vulnerabilidade em 
projetos de desenvolvimento. In: Saúde e Sociedade v.15, n.3, p.74-89, set/dez, 2006, p. 80 



62 

 

 

 

“O Rio São Francisco representa 60% das reservas de águas do Nordeste 

Brasileiro. Reconhecido, desde o Brasil Império, como o Rio da Integração Nacional, 

alimenta seis estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás.133” 

Sua águas serviram, no século XX, como base de sustentação da economia do Nordeste, 

a partir da produção de eletricidade, com a finalidade de gerar produtos agrícolas de 

exportação e abastecer as cidades. A partir da década de 1940, o “Velho Chico”, como 

já sinalizado, foi utilizado para a construção de grandes projetos, como usinas 

hidrelétricas visando a garantia do crescimento do país e a salvação da região tida como 

a mais pobre do Brasil. Ao longo do século passado, o rio sofreu uma serie de 

intervenções marcadas por grandes projetos “desenvolvimentistas”. Esses grandes 

projetos estiveram presentes em todas as regiões do Brasil, modificando a vida de 

inúmeras famílias e provocando desastres ambientais incalculáveis.  

A criação da CHESF tornou-se modelo de construção de usinas de grande porte 

para geração e distribuição de energia elétrica. Esses projetos beneficiaram milhões de 

nordestinos com o aumento da oferta de energia elétrica, mas, por outro lado, 

deslocaram compulsoriamente cerca de 170.000 pessoas das áreas inundadas pelos 

reservatórios das hidrelétricas.  

 
2.2.2 – O período militar e a ampliação do sistema elétrico brasileiro 

Como apontamos no capítulo anterior, o governo militar que se instaurou a partir 

de 1964, serviu para impulsionar “projetos macroeconômicos”, tendo como objetivo 

principal firmar o Brasil como potencia. Foi nessa década, que a política de geração de 

energia começou a se desenvolver, com a criação da ELETROBRÁS (Centrais Elétricas 

Brasileiras S/A), ampliação o Sistema Elétrico Brasileiro, através da construção de 

grandes usinas hidrelétricas em todo o país.  

 
Esta passou a atuar como empresa holding das concessionárias publicas de 
energia elétrica do governo federal e no planejamento setorial, 
responsabilizando-se pela definição dos programas de expansão do sistema 
de energia elétrica brasileiro. Dentre suas atribuições, incluíram-se a 
realização de estudos, projetos e a construção e operação de usinas e de 
linhas de transmissão.134 
 

                                                           
133 Fonte:www.integracao.gov.br. acessado em 27 de abril de 2011 
134 ENERGIA elétrica no Brasil - breve histórico, 1880-2001 : electric energy in Brazil - succincty history 
= energia electrica en Brasil - breve historico. op.cit.,, p. 117. 
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As políticas destinadas para a implantação de grandes empreendimentos 

hidrelétricos se desenvolveram, principalmente na década de 1970, enfatizando as 

usinas de Itaipu Binacional (Brasil/ Paraguai), Sobradinho, Balbina e Itaparica (Luiz 

Gonzaga). No período militar foram planejadas dezenas de barragens em áreas 

indígenas, sendo que a maior parte delas foi finalizada ou instalada na chamada Nova 

República, principalmente no Governo Sarney (1985-1990). A tabela abaixo mostra as 

principais hidroelétricas construídas em territórios indígenas: 

 
TABELA 1: Experiência Brasileira em empreendimentos hidrelétricos em territórios 

indígenas no período militar. 
 

Finalidade Localização Etnia Empresas/órgãos 
oficiais 

Data/ 
início 

UHE Tucuruí Pará Parakanã ELETRONORTE 
FUNAI 

1980 

UHE Balbina Amazonas Waimiri-Atroari ELETRONORTE 
FUNAI 

1987 

UHE Samuel Rondônia Urue-au-au ELETRONORTE 
FUNAI 

1987 

UHE 
Itaparica 

Bahia e 
Pernambuco 

Tuxá, Pankararé e 
Pankararu 

CHESF 
FUNAI 

1987 

       FONTE: ALMEIDA135, adaptado pelo autor. 
 
  A ELETROBRÁS atribuiu às suas subsidiárias as tarefas de execução dos 

projetos de geração de energia, entre elas a CHESF, gerando, conforme SIGAUD, “não 

apenas hidroeletricidade, mas também efeitos sociais perversos.136” Efeitos que estão 

relacionados com a falta de atenção dos empreendedores desses projetos com as 

implicações sociais e culturais da inundação, muitas vezes de grandes áreas em que o 

governo procedia ao fechamento das comportas das barragens sem que as questões de 

translado da população estivessem concluídas. A Hidroelétrica de Balbina, no rio 

Uatumã, a 192 quilômetros de Manaus (AM), construída em 1981 e inaugurada em 

1989, é um exemplo da falta de planejamento racional do governo com as populações 

em torno da barragem. Sua construção ainda causa polêmica devido aos impactos 

provocados ao ambiente, a pequena potencia energética e as populações, principalmente 

o grupo indígena Waimiri-Atroari. “O caso de Balbina é significativo, no entanto, por 

                                                           
135 ALMEIDA, A W. B. Os deslocamentos compulsórios de índios e camponeses e a ideologia do 
desenvolvimento. IN: MAGALHÃES, S. B., BRITO, R.de C. E CASTRO, E. R. de. (orgs). Energia na 
Amazônia. Vol. II. Belém: MPEG/UFPA/UAM, 1996. 
136 SIGAUD, L. M. op.cit., p.1. 
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causa da dizimação especialmente dramática da tribo na década anterior ao inicio da 

construção.137”  

Os projetos hidrelétricos inseridos nos territórios indígenas durante o regime 

militar tiveram conseqüências sócio-ambientais desastrosas, desrespeitando as tradições 

das populações, bem como suas expectativas e pretensões. Os povos indígenas foram 

considerados por empresas e governos como entraves à implantação de políticas 

desenvolvimentistas associadas a um intenso e irracional uso dos bens naturais da 

reserva indígena, tendo seus direitos de participação e autodeterminação negados a 

partir da negação de sua identidade. O Governo Sarney, refletia inicialmente as mesmas 

preocupações e ações dos governos anteriores, mas com o poder de liberdade com a 

chegada da Nova Republica, dava voz aos movimentos sociais, que reivindicavam 

melhores condições para os deslocados. O contexto social da instalação da usina de 

Itaparica coincide com mudanças no quadro político do país, na passagem gradual do 

regime militar para a transição democrática. Com essas mudanças, a partir da 

organização de movimentos sociais, tornou-se favorável a deflagração das lutas em 

defesa dos direitos dos povos atingidos e o caso Itaparica envolveu intensos debates em 

torno de sua construção e a forma de tratamento com os ribeirinhos. 

 
2.3 – A CHESF e o Projeto Itaparica 

 
 
 

 
 

                                                           
137 FEARNSIDE, Philip M. A Hidroelétrica de Balbina: o faraonismo irreversível versus o meio 
ambiente na Amazônia. São Paulo: IAMA, 1990, p. 31. 

Figura 04: Barragem de Itaparica na época da 
construção, década de 1980. 

Fonte: www.itanotempo.com.  

Figura 03: Rio São Francisco. Região da cidade de 
Rodelas e do território Tuxá antes da inundação, 

década de 1980.  
Fonte: www.rodelas.ba.gov.br  
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A CHESF implantou no final do século XX a Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga 

(Itaparica) no rio São Francisco, fronteira entre os estados da Bahia e de Pernambuco, a 

50 quilômetros do Complexo Hidroelétrico de Paulo Afonso, vizinha à cachoeira de 

Itaparica. Sua construção foi decidida em outubro de 1975 e iniciada em 1977 “com o 

objetivo de acrescentar ao sistema de geração hidroelétrica da região nordeste 2.500 

MW, com uma produção anual de 8 milhões de kWh.”138 A barragem inundou cerca de 

834,0 Km² e deslocou compulsoriamente mais de 40.000 pessoas nos dois Estados, 

marcando a falta de planejamento da empresa com as populações atingidas, apesar das 

experiências dramáticas dos casos das barragens de Sobradinho e Moxotó, ambas no rio 

São Francisco. A inundação desta região alterou profundamente a vida das populações 

ribeirinhas, transformando sua organização social, bem como a estrutura econômica e 

cultural dos mesmos. As melhores áreas agrícolas, cidades e pequenos povoados 

ficariam submersos, sendo apagados do mapa e toda a situação sócio-econômica da 

região sofreria profunda alteração. Segundo SALOMÃO: 

 
A inundação causada pela barragem da hidrelétrica de Itaparica, atingiu três 
municípios no estado da Bahia: Chorrochó, Rodelas e Glória; e quatro em 
Pernambuco: Belém do São Francisco, Floresta, Petrolândia e Itacuruba. 
Desses municípios atingidos foram inteiramente alagados os núcleos urbanos 
de Petrolândia e Itacuruba no território pernambucano; e de Rodelas e Glória 
no território baiano. Além disso, inundou diversas localidades, povoados e 
ilhas, onde se encontravam as terras férteis do sertão semi-árido nordestino, 
que desde o início da colonização eram utilizados para a atividade agrícola e 
pastoril. Ao longo dos 100 km de margem do rio São Francisco atingidos, e 
da inundação de cerca de 834 m², foram deslocadas cerca de 7.000 mil 
famílias, com uma população aproximada de 40.000 pessoas, entre elas cerca 
de 200 famílias Tuxá, constituídas por aproximadamente 1.200 índios, que 
perderam sua aldeia em terra firme, e a ilha da Viúva,onde desenvolviam 
suas atividades agrícolas e pastoril.139 
 

O reservatório de Itaparica tinha como finalidade armazenar um volume de água 

que permita o funcionamento das unidades geradoras a serem instaladas na 

hidroelétrica. A inauguração de Itaparica estava prevista para o primeiro semestre de 

1981, mas as restrições financeiras ocasionaram sucessivos adiamentos. O jornal Diário 

de Pernambuco140 de março de 1988 aponta as falhas no atraso do início de sua 

construção, trazendo informações do próprio presidente da CHESF no período, José 

Carlos Aleluia. Segundo Aleluia, a usina de Itaparica foi programada para entrar em 
                                                           
138 MELO, Rita Maria Costa. Índios e Barragens: O caso Tuxá em Itaparica. Caderno de Estudos 
Sociais.  4n.2, p.235-244 jul/dez, Recife, 1988. 
139 SALOMÃO, Ricardo D. B., op.cit., p. 144 
140 DIÁRIO de Pernambuco. Itaparica, a agonia de uma hidroelétrica. Recife, 27 de março de 1988 
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operação em 1981, pois Itaparica significava uma das principais obras previstas para a 

expansão do sistema elétrico do Nordeste a curto e médio prazo. Para o presidente da 

CHESF, a obra de Itaparica, foi sucessivamente adiada por diversos fatores: redução nas 

projeções de mercado, problemas na concorrência das obras civis anuladas duas vezes, e 

principalmente as limitações nos investimentos impostos a CHESF pelo próprio 

Governo através dos órgãos responsáveis da administração federal. Quando do início da 

operação de Itaparica em 1988, a CHESF ainda dava seus primeiros passos em direção 

ao atendimento das demandas acordadas com os desalojados, causando transtornos as 

populações atingidas. Uma matéria da Revista Época de 1999 aponta como se deu a 

condução da CHESF no Projeto Itaparica: 

 
O reassentamento foi assessorado pelo Banco Mundial (Bird) e 
desastrosamente conduzido pela Chesf. A partir de 1997, Itaparica está sendo 
mencionada nos relatórios do Bird como um dos grandes erros da história do 
banco. "O solo dos assentamentos é um dos piores da face da terra... Em 
Itaparica o banco financiou uma aventura custosa e malsucedida", relata um 
dos documentos do banco. O Bird calculou que o reassentamento custaria R$ 
100 milhões. O governo brasileiro já gastou até hoje R$ 1,3 bilhão na região 
para reassentar, indenizar e remunerar os moradores com um pagamento 
mensal de dois salários mínimos, criado para acomodar temporariamente a 
situação dos assentados.141 
 

Ao que parece a empresa responsável não planejou previamente os possíveis 

danos e as especificidades de cada povo atingido, apesar das experiências de grandes 

barragens e de reassentamento de famílias atingidas, como o caso das barragens de 

Moxotó, concluída em 1974, e Sobradinho em 1977, ambas na bacia do São Francisco. 

Além do mais é preciso considerar que não temos acesso aos documentos que 

comprovem as informações do BIRD no que se refere aos custos com os assentamentos 

e nem tão pouco com os prejuízos alegados.  Para ARAÚJO, com a construção houve: 

 
Perda do patrimônio histórico e paisagístico; a ruptura das relações sociais 
praticas culturais e costumes consolidados, a partir da proximidade do rio São 
Francisco; perdas materiais, no que se refere às atividades produtivas 
suspensas antes do enchimento do lago e o prolongado tempo de espera até a 
recomposição da produção agropecuária; perda de animais, diante das 
restrições quanto ao tamanho dos rebanhos determinadas pelos executores do 
projeto, à época dos traslados; relação de dependência frente aos executores 

                                                           
141 FERNANDES, Maria C. Os donos da água: Venda da Chesf mobiliza quem vive do São Francisco, 
une PFL, PSDB, PT, sem-terra e grandes fazendeiros e abre o debate sobre a posse das águas no país. 
Revista Época, Edição 50, 03 de maio de 1999. 
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do projeto, em especial à CHESF, vista eventualmente como o novo 
patrão.142 
 

Quando em 1988 se iniciou a operação da Barragem de Itaparica e a formação 

do lago, a CHESF ainda começava o atendimento das demandas levantadas pelas 

famílias atingidas nos acordos, causando grandes transtornos. Na cidade de Rodelas, 

71% da população do município foi atingida, incluindo a sede municipal, a comunidade 

Tuxá, além de povoados e áreas agricultáveis. Os Tuxá de Rodelas foi o único grupo 

indígena diretamente atingido pela barragem de Itaparica, com cerca de 1.200 pessoas. 

 
2.3.1 – Os Tuxá e a formação do lago de Itaparica: transferência e reassentamento 

 O processo de transferência dos Tuxá, iniciado em meados da década de 1980, 

devido a formação do lago de Itaparica, foi concluída em 1985 e foi um processo 

marcado por negociações que envolveram, a  nível do aparelho de Estado, a CHESF e a 

FUNAI e foram permeadas por uma série de conflitos de diversas ordens que resultaram 

em graves transformações significativas na comunidade, principalmente nas áreas 

sociais, econômicas e culturais, havendo também modificações no meio ambiente. O 

povo Tuxá estava mais uma vez diante de mais uma série de impactos, que causaram 

profundas transformações ao longo de sua história. 

 

 
 

 
 
A partir da formação do lago da barragem de Itaparica, as terras férteis das 

margens do rio São Francisco a exemplo da Ilha da Viúva (antigo território tradicional 
                                                           
142 ARAÚJO, M. L. C. (Org). Sonhos submersos ou desenvolvimento? Impactos sociais da Barragem 
de Itaparica. Recife: Massangana, 2000, p. 20. 

Figura 05: Imagem da Igreja São João Batista de 
Rodelas sendo inundada e ao lado a entrada da 

Aldeia Tuxá, década de 1980. 
 Fonte: www.rodelas.ba.gov.br 

Área inundada do antigo território Tuxá 
 Fonte: Juracy Marques, 2006 
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Tuxá), foram submersas. “Diante da história do grupo Tuxá, a Ilha da Viúva, desde a 

década de 1930, significou a possibilidade (efetivada) do grupo sobreviver enquanto 

uma comunidade.143” Para o conselheiro indígena da comunidade Antônio Vieira Cruz, 

os Tuxá vinham de sucessivos “ataques” à sua identidade cultural no decorrer da 

história, seja por obra da natureza ou, sobretudo, pela ação do “homem branco”:  

 
Nosso povo sofreu desde a chegada dos curraleiros na nossa região, daí que 
começou o nosso sofrimento, sabe, teve os missionários, uns dizem que foi 
bom outros dizem que eles não prestavam, mais tavam aqui na nossa terra. 
Tivemo muitas retiradas por conta das enchentes do São Francisco, 
obrigando o nosso povo a mudar de lugar (...), a chegada dos fazendeiros 
“brancos”, dessas famílias que tão aí na cidade, obrigando a gente sair das 
nossas terras. Mas com muita luta conseguimos um pouco da terra de volta, 
que era a nossa ilha da Viúva, e por ultimo essa maldita da CHESF, que 
tentou dar o ultimo golpe no nosso povo, com essa barragem (...), mas 
conseguimos sobreviver, e estamos na luta, temo força pra resistir.144 
 

A fala de Antonio Vieira só reforça o que vimos anteriormente em relação às 

políticas indigenistas para esses povos. As pressões e arbitrariedades que atingiam os 

Tuxá podem ser localizadas em vários contextos de sua história. Em relação ao século 

XX, ROCHA informa que por volta de 1945 com a instalação do Posto Indígena na 

cidade de Rodelas houve por parte dos grupos econômicos locais, manifestações de 

insatisfação, uma vez que a presença desse posto de certa forma inibia as relações de 

dominação exercidas sobre os indígenas. Conforme esse autor, nos arquivos do SPI 

existe correspondência do encarregado do Posto denunciando as pressões feitas pelo 

interventor federal no Estado, o general Pinto Aleixo. Segundo o encarregado, o 

interventor chegou até a realizar uma visita ao Posto como forma de pressioná-lo 

ameaçando-o de fechar o referido Posto.145 

Voltando ao deslocamento do povo Tuxá da suas terras para a implantação de 

um empreendimento hidrelétrico, observa-se que o local do reassentamento também se 

constituiu no ponto decisivo das negociações entre essa população e a empresa 

responsável pelo empreendimento. O assunto foi tratado em diversas arenas de 

negociações. O tratamento dado pela CHESF aos indígenas nas negociações, tornou-se 

objeto de observação e de crítica de diferentes setores representativos da sociedade, dos 

                                                           
143 BATISTA, Mércia R. R. Índios Tuxá da Bahia: uma experiência de reassentamento populacional. 

Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1996, p.06. 
144 Entrevista concedida por Antonio Vieira Cruz, de 84 anos, conselheiro da comunidade. Participou das 
negociações sobre o reassentamento Tuxá no final da década de 1980 e início da década de 1990. 
145 ROCHA. Op. Cit., p. 236. 
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financiadores do empreendimento, como o Banco Mundial, e, principalmente, da 

comunidade atingida. O cacique Manoel Eduardo Cruz (Cacique Bidú), em entrevista 

ao periódico Boletim Anai, de 1992, seis anos após a transferência, afirmava: 

 
Confiamos na CHESF... Confiamos no pessoal da FUNAI, que é o órgão 
tutor e conhece nossos direitos. Mas não foi cumprido o prometido e até hoje 
estamos na esperança que isto se resolva. Estamos sofrendo com este 
gravíssimo problema e as conseqüências a cada dia se agravando mais.  Nós 
permanecemos aqui porque existe um pouco de nossa história. Nós ficamos e 
não vamos sair daqui para lugar nenhum. Queremos que a CHESF implante 
nosso projeto e nos entregue como foi prometido146. 
 

Nas palavras do cacique Manoel Cruz, podemos identificar em primeiro plano a 

confiança depositada pela comunidade nas promessas feitas pela CHESF e anos depois 

a insatisfação e o sentimento de decepção da comunidade indígena com a empresa que 

não cumpriu o que prometeu. Muitos anos após o depoimento de 1992, o sentimento 

ainda perdurava, como podemos perceber em outro depoimento do mesmo cacique, 

concedido ao autor em 2011: 

 
Na “velha aldeia” sentíamos mais em família, todo mundo era unido, agora 
hoje, é diferente, não tem mais aquela união. Até isso a CHESF conseguiu 
tirá dos índios, nos tiraram tudo. A nossa cultura teve balançada por um 
tempo, quando chegamos aqui. Mas, com fé em Deus, conseguimo preserva. 
Nós tinha tudo lá, todo mundo trabalhava, não faltava caça, nem peixe. 
Trabalhávamos até para o comércio da região.  
Os Tuxá eram um povo mais unido que tinha, quando veio essa barragem, 
começou as lideranças de dividirem, tinham opiniões diferentes para o local 
da nossa novo aldeamento, houve muitas brigas dentro da aldeia, se 
dividimos em três aldeias: foi gente lá pra Ibotirama, oeste da Bahia, outras 
pra Inajá, aqui do lado no Pernambuco, e ficamos aqui em Rodelas, porque os 
nossos antepassados estão aqui e aqui era o nosso desejo de ficar e dos nossos 
antepassados.147 
 

O depoimento revela o quanto as intervenções nos espaços indígenas podem ser 

nefastas, não que antes da mudança houvesse a inexistência de conflitos entre os Tuxá, 

mas com as transformações ocorridas, as questões ganharam novas dimensões a partir 

da introdução de novos elementos que aprofundaram as divergências resultando na 

divisão do grupo como foi apontada pelo  cacique. Inicialmente, as percepções positivas 

da maioria das famílias em relação ao processo de deslocamento compulsório, estavam 

diretamente relacionadas às condições básicas de vida que iriam adquirir com a 
                                                           
146 BOLETIM ANAI. Salvador: ANAI, nº 8, out/Nov. 1992. 
147 Depoimento do cacique Manoel Eduardo Cruz (cacique Bidú), representante do povo Tuxá desde o 
final da década de 1970, um dos responsáveis pelas negociações do reassentamento por parte da 
comunidade. 
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mudança, a exemplo da posse de casas de alvenaria, de energia elétrica, do 

abastecimento de água, terra irrigada para produção agrícola, educação e saúde de 

qualidade. Todas essas expectativas geradas com o projeto da transferência 

contrastavam com a situação vivida anteriormente. A sedução do progresso também 

atingia os Tuxá como demonstra o cacique Manoel Novais dois anos após o 

reassentamento, em depoimento dado ao Jornal da Chesf de 1988, agradecendo pela 

nova terra do reassentamento e pela nova comunidade: 

 
Estamos contentes com a CHESF por ter nos dado apoio necessário para 
nossa sobrevivência a nova aldeia. (...) Os índios estão gratos e alegres por 
verem a energia elétrica na aldeia, as novas casas construídas, o posto da 
FUNAI, a escola de 1º grau e cemitério, que representam mais uma etapa 
cumprida do que ficou determinado entre a CHESF, FUNAI e os Tuxá.148 
 

A gratidão do cacique torna-se compreensível quando atentamos para o desfecho 

de vários processos dessa natureza em que as perdas para os povos indígenas jamais 

foram sequer pensadas em termos de reparação ou compensação. Não se trata de fazer 

valer a lógica dos “males o menor”, mas compreender que, sabedores da existência de 

situações que em momentos passados foram completamente desfavoráveis aos povos 

indígenas, resultando muitas vezes no desaparecimento físico de muitos membros dos 

grupos, torna-se compreensível a gratidão demonstrada pelo cacique. Era 

provavelmente o alívio pela situação não ter terminado de forma ainda mais nefasta 

após tantas negociações e lutas. 

Apesar da gratidão demonstrada pelo cacique, não demorou muito para que as 

famílias constatassem a despreocupação da empresa responsável com a nova área. 

Nesse sentido, a comunidade Tuxá se encontrou despreparada para enfrentar e negociar 

seu deslocamento, que foi realizado com muitas promessas por parte da CHESF, de 

criar condições para sua reprodução social e econômica. Promessas de que teriam uma 

terra melhor. “Os funcionários da CHESF até diziam que ‘as fruteiras só seriam 

transportadas das terras da ilha para outro lugar.” Diante disto, muitas vezes, entre 

eles ouvimos a expressão: “Nós fomos muito iludidos. Muito mesmo!149” Para 

                                                           
148 JORNAL DA CHESF. Janeiro, 1988, p.10 
149 CÔRTES, C. N.; MOTTA, E. ; ARAUJO TUXÁ, M. S.. O povo Tuxá e a Barragem de Itaparica: 
conseqüêcias, lutas, desafios e espaços socioeducativos. In: I Encuentro Latinoamericano Ciencias 
Sociales y Represas e II Encontro Brasileiro Ciências Sociais e Barragens, 2007, Salvador. I 
Encuentro Latinoamericano Ciencias Sociales y Represas e II Encontro Brasileiro Ciências Sociais e 
Barragens. Salvador, 2007, p. 2. 
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SALOMÃO o aumento da insatisfação das famílias em relação às características das 

novas áreas, as dificuldades da Companhia em efetivamente compreender as dimensões 

da questão, levou a uma situação de frustração. O mesmo autor salienta que: 

 
A CHESF não se preocupou e nem mesmo se articulou para tentar recompor 
as condições sociais e econômicas de produção e reprodução dos índios Tuxá 
de Rodelas. Nesse caso parece ter ocorrido uma omissão tanto da CHESF e 
da Eletrobrás como responsáveis e executoras das obras, como do BIRD – 
Banco Mundial, agente financiador do projeto, que não monitorou e nem 
supervisionou a implementação dos reassentamentos, para exigir que fossem 
atendidas suas políticas de reassentamento e trato com populações deslocadas 
compulsoriamente pela barragem.150 
 

Para SALOMÃO, o longo processo de negociações sem terminar num acordo, 

desde o inicio da década de 1980, veio desenvolver entre os Tuxá diversos conflitos 

provocados pela descrença e desconfiança em suas autoridades políticas, 

desestruturando a sociedade Tuxá.151 

 

2.3.2 – As relações interétnicas dos Tuxá 
A partir de alguns estudos sobre os movimentos sociais e políticos em 

comunidades indígenas, podemos perceber a presença de disputas políticas internas que 

consistem em disputas pelo poder em que se fazem manifestas o confronto político entre 

os membros do grupo. No caso dos Tuxá essas disputas se fizeram presentes na década 

de 1980. ARAÚJO152 considera que, em muitas vezes, o que alguns autores denomina 

de faccionalismo torna-se inevitável em contextos de transformações política e 

econômica, que conduz a disputa relacionada à representação política, a autonomia e a 

autodeterminação.  

Desde a notícia da construção da barragem de Itaparica, por volta de 1976, as 

divisões se apresentavam na comunidade, principalmente quando o assunto era a 

escolha do local para a reconstrução da nova aldeia e o novo território Tuxá. A análise 

do Relatório Tuxá de 1984, organizado pela FUNAI, demonstra que essas divisões 

políticas dentro da comunidade advinham de antigos conflitos internos, divisões que 

eclodiram na comunidade desde as eleições de 1972 quando os indígenas participaram 

da política da cidade e também pelo surgimento dos cargos de pajé, cacique, 
                                                           
150 SALOMÃO, Ricardo D. B., op.cit., p. 151. 
151 SALOMÃO, Ricardo D. B., op.cit. 
152 ARAÚJO, Inesita. Relações interétnicas e negociação simbólica ou seriam os índios pós- 

Modernos? Separado. Rio de Janeiro: Eco/UFRJ, 1998. 
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conselheiros e capitão dentro do grupo. Cargos esses, responsáveis pela intermediação 

entre o grupo indígena e o administrador regional do órgão indigenista, prática do SPI 

que continuou após a criação da FUNAI.  

Para PEREIRA, diante do problema da mudança e o reassentamento das 

famílias, evidenciou-se no grupo uma série de tensões internas, que se intensificou na 

medida em que se aprofundavam as discussões sobre as possíveis indenizações que lhes 

caberiam.153 As lideranças Tuxá, em meio à transferência do grupo para outra 

localidade, provocaram uma série de conflitos sobre o destino da população. Houve 

muitas cisões internas no que diz respeito à escolha do local para reconstrução da nova 

comunidade e da sua economia, o que resultou na divisão do povo Tuxá. Como afirma 

NASSER & NASSER, na Revista Cultura, do Governo do Estado da Bahia, de 1988: 

 
As disputas pelo Cargo de cacique, capitão, pajé, e conselheiros tribais; a 
contestação à autoridade desses cargos; as acusações contra os chefes de 
Posto; as eleições municipais, que desde 1972 envolvem candidatos 
indígenas, dividindo a aldeia; a manipulação de indivíduos ou segmentos da 
comunidade indígena por políticos locais, tem se mostrado variáveis 
importantes no quadro da crise por que passam os Tuxá. São variáveis que só 
serviram para aprofundar as divergências entre as facções.154 
 

Essas disputas se tornaram cada vez mais frequentes na comunidade quanto mais 

se aproximava de uma decisão sobre o reassentamento. Para a liderança jovem dos Tuxá 

Sandro Emanuel Cruz (Sandro Tuxá), a divisão política interna foi agravada pela ação 

dos políticos locais, da CHESF e da própria FUNAI: 

 
Com a noticia da chegada da barragem de Itaparica e posteriormente a 
indefinição do local onde iremos, muitos politicos da cidade que um grupo da 
aldeia apoiava ficavam pedindo para que ficássemos na cidade, por aqui ia 
ser melhor para nós,teríamos ajuda deles.já o outro grupo da aldeia que era 
oposição desses políticos diziam que se ficassem aqui, os índios não teriam 
nada, e diziam também que a terra do lugar que eles queriam não prestava, 
então decidiram dividir a aldeia, formar três reassentamentos Tuxá, mas com 
dois principais grupos. Então, a partir daí, o poder da nossa tribo se 
enfraqueceu bastante com tal fragmentação, por causa da divisão das 
lideranças. 155 
 

                                                           
153 PERREIRA, Cláudio Luiz. O Caso Tuxá: política e cultura em uma minoria étnica. Revista Cultura: 

O índio na Bahia. Fundação Cultural do Estado da Bahia. Nº1, ano 1, Salvador/BA, 1988. No momento 
da publicação do artigo, este autor fazia parte do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
Federal da Bahia. 

154 NASSER, Nássaro; NASSER, Elizabeth, op.cit, p. 36. 
155 Depoimento de Sandro Emanuel Cruz dos Santos (Sandro Tuxá), de 33 anos, liderança jovem da 

comunidade.  Atualmente, Sandro Tuxá lidera um  grupo de índios Tuxá responsável pelas negociações 
com a CHESF, de acordos ainda pendentes. 
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O povo Tuxá até 1987 viviam em uma única área e, para ESPIRITO SANTO, 

“ficava claro, embora divididos, os Tuxá compartilham e reconhecem um conjunto de 

referencias comuns para sua autodefinição enquanto grupo étnico, conjunto este 

definido de um padrão de relacionamento com o Estado e com os regionais.156” A cisão 

dos Tuxá, entre Rodelas e Ibotirama, foi uma alternativa, para eles, de se reorganizarem 

enquanto povo e fortalecer os laços familiares.“Os Tuxá foram e é uma comunidade 

fustigada pelos interesses dos “brancos”, porém hoje integram e participam deste 

universo. Assim é que a política partidária da cidade tem seu segmento no 

aldeamento.157”  Segundo BATISTA158, mesmo antes de começar a remoção das 

famílias em 1985, já se constatara a divisão da comunidade em dois grupos, 

explicitando-se mais claramente conflitos internos, certamente agravados pelas ações de 

remanejamento empreendidas pela CHESF: 

 
Na busca de uma terra para o trabalho agrícola surgiram divergências entre os 
diversos grupos familiares Tuxá, culminando no seu fracionamento em dois 
segmentos. Sob a liderança do cacique Manoel Eduardo Cruz (Bidú) um dos 
segmentos optou pelo reassentamento na área urbana de Nova Rodelas e na 
área agricultável de Riacho do Bento, sob a alegação de que em passado 
remoto tal território foi ocupado pelos Tuxá. Esta área, com cerca de 4.000 
hectares, encontra-se a aproximadamente 20 km da cidade e se caracteriza 
como caatinga. O segundo segmento, liderado por Manoel Novaes, e com o 
apoio da família Valério, optou pelo reassentamento em Ibotirama, a 1.200 
km de Rodelas, onde a CHESF adquiriu as Fazendas Morrinhos e Oiteiros, 
terras às margens do rio São Francisco, com aproximadamente 2.000 ha.159. 
 

Por desentendimento sobre a área, para onde deveriam ser transferidos, os índios 

se dividiram em dois grupos, indo uma parte para Ibotirama e a outra permanecendo em 

Rodelas, os laços se desfizeram, separando pais e filhos, como também irmãos, 

conforme lembra o cacique Batista Tuxá referindo-se ao caso das irmãs Lourdes e 

Catarina Libânia Tuxá, que juntas lideravam rituais sagrados da comunidade na Ilha da 

Viúva antes da inundação. Segundo o cacique João Batista: “depois dessa mudança 

muitas coisas de nossas crenças ficaram debaixo d’água, não que perdemo, mais era 

                                                           
156 ESPIRITO SANTO, M. A. Politica indigenista: Leste e Nordeste brasileiros. Brasilia: 
FUNAI/DEDOC, 2000, p. 109. 
157 Relatório Tuxá de 1984, pela Fundação Nacional do Índio, sobre a situação em que se encontrava o 

povo Tuxá. 
158 Mércia Rejane Rangel Batista, antropóloga e professora, elaborou um estudo de caso sobre a 

comunidade indígena Tuxá, no plano global de estudos da Avaliação do Reassentamento Rural de 
Itaparica, trabalho desenvolvido pela Fundação Joaquim Nabuco, com base em contrato firmado com a 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 

159 BATISTA, Mércia R. R., op.cit., p. 07.  
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mais forte e todo mundo da aldeia vinha junto, uma união só, precisava você vê como 

era bonito na ilha.”  

Num primeiro momento, como resposta a tal situação, “constituiu-se um grupo 

de negociações envolvendo representantes do grupo indígena, da CHESF e da FUNAI, 

com o objetivo primordial de orientar as condições de transferência e reassentamento 

dos Tuxá para uma nova área.160” Com as negociações entre as partes, foi consolidado 

um acordo que instituiu um prazo final para a conclusão do reassentamento no final de 

1987.  

Iniciado o processo de transferência dos índios para outro lugar que não se 

ajustava às características da sua moradia original, foram surgindo e se aprofundando 

disputas dentro da comunidade, com seus interesses particulares. Este foi um dos 

primeiros motivos a desintegrar ou modificar radicalmente o modo de vida dos Tuxá. 

Os índios sempre lamentaram a perda das suas terras, 32 hectares do lado baiano do Rio 

São Francisco e os 118 da Ilha da Viúva, em Pernambuco, onde plantavam diversas 

culturas agrícolas e celebravam seus seculares ritos religiosos. Com a construção da 

hidrelétrica, e a conseqüente inundação da reserva indígena, os Tuxá, como vimos, 

foram divididos em dois grupos: um em Ibotirama e outro em Nova Rodelas sob a 

garantia da CHESF que ambos teriam as mesmas condições de vida oferecidas na antiga 

área. Nas negociações mantidas com a FUNAI e o grupo Tuxá visando o 

reassentamento da comunidade, a CHESF destinou sistema de irrigação para os dois 

grupos. Quase um ano e meio depois da mudança da área, o grupo de Ibotirama contava 

com dois prazos para instalação vencidos e, o de Nova Rodelas, prometido para 1988, 

sequer foi enviado para uma analise técnica da FUNAI na forma embrionária do projeto. 

Situação que dava o tom das relações entre os povos Tuxá e a empresa. 

 

2.3.3 - Reassentamento: acordos e convênio 
A CHESF tinha a responsabilidade de efetuar a relocação da cidade de Rodelas, 

com a transferência da sua população e com toda a infra-estrutura básica necessária ao 

seu pleno funcionamento, assim como a comunidade Tuxá. Para os indígenas dessa 

comunidade, com muito atraso, de acordo com a cláusula do convênio estabelecido 

entre a CHESF e a FUNAI, a implantação do sistema deveria ter acontecido à época do 

                                                           
160 BATISTA, Mércia R. R., op.cit., 06.  
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reassentamento da comunidade em 1987. Mas, segundo os mesmos, a Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco não cumpriu o acordo, repassando o prazo para 1988 e, 

posteriormente, para o segundo semestre de 1989. 

Segundo SALOMÃO, no convênio estabelecido entre a CHESF e FUNAI de 

1987, – sem a participação dos Tuxá – as obrigações da empresa para as 82 famílias 

reassentadas no município de Rodelas ficou assegurado: aproximadamente 4.000 ha 

(quatro mil hectares) destinados à Reserva Indígena, situados no lugar chamado Riacho 

do Bento, 20 km da nova sede da nova aldeia; oito quadras do Plano Urbanístico da 

nova cidade de Rodelas, destinados para a construção das casas, e mais 30 hectares de 

áreas adjacentes; garantia também a construção de um Posto Administrativo Indígena, 

posto de Saúde, casa para os rituais religiosos, “Casa de farinha”, prédio para 

beneficiamento de arroz e um Cemitério.  Estava no acordo também o recebimento de 

uma Verba de Manutenção Temporária (VMT), de cerca de dois salários mínimos e 

meio (valor que não chegou a ser consolidado) até que a produção agrícola das novas 

terras alcançasse, pelo menos, os níveis anteriores ao deslocamento compulsório.161 

Depois de descumprir o acordo, as negociações foram retomadas a partir de 

1991 com o envolvimento do MPF (Ministério Público Federal), acionado por 

denúncias feitas pela FUNAI sobre o não cumprimento das metas e prazos estabelecidos 

no acordo firmado com a CHESF em novembro de 1987.  A procuradoria e a empresa 

responsável firmaram um novo acordo em maio de 1994, mas que não foi totalmente 

resolvido, no qual os Tuxá lutam atualmente. Segundo BRASILEIRO162, foi o terceiro 

acordo sobre o reassentamento Tuxá, os dois anteriores foram realizados em julho de 

1986 e em novembro de 1987, e o único realizado com a participação da comunidade.  

 
2.4 – Os Tuxá perante o direito: a luta e a resistência de um povo para continuar 
existindo 

Desde a década de 1960 surgiram varias leis que tinham com a finalidade a 

defesa dos povos indígenas, no âmbito social e cultural, como o "Código Nacional de 

Saúde" (Decreto 49.974, de 1961); a Lei 3.924, relativo à Proteção dos Monumentos 

Arqueológicos e Pré-históricos (1961); o Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 1964). Em 

1973, surgiu a Lei 6001, que estabeleceu o Estatuto do Índio, lei que não foi suficiente 
                                                           
161 SALOMÃO, Ricardo D. B., op.cit. 
162 BRASILEIRO, S. O Processo de Reassentamento do Povo Tuxá. 2000. 
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para embargar a construção da hidroelétrica e a retirada desse povo do seu local de 

origem. 

 
O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente 
das terras tradicionalmente ocupadas, nos termos do art. 231 da Constituição 
Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão 
federal de assistência aos silvícolas [...]. (Lei 6.0001/73, art. 25) 
 

Até porque o Estatuto do Índio regulamentava os tópicos da Constituição 

relativos aos povos indígenas, mas tinha como objetivo principal, a integração dos 

indígenas à sociedade nacional, preservando o fio condutor das políticas indigenistas. 

Determinava a posição social dos mesmos perante o Estado Brasileiro e estipulava 

medidas de promoção e assistência aos indígenas como indivíduos, mas 

necessariamente não garantia que resoluções de casos como os do Tuxá fossem feitas de 

forma a impedir obras como a construção da barragem. Ao contrário, o Estatuto 

sustentava iniciativas como as da CHESF entendendo que elas promoveriam à 

integração dos indígenas à sociedade nacional.  

O modelo hegemônico, adotado pela CHESF, de produção de energia elétrica 

desenvolvido na região do rio São Francisco, conforme CAMPOS163, vulnerabiliza 

populações locais historicamente expropriadas de seus direitos fundamentais, 

principalmente o grupo indígena Tuxá, instaurando um quadro de injustiça social e 

ambiental, mas, se conecta perfeitamente aos princípios das políticas econômicas do 

contexto. 

Finalmente cabe ressaltar que tanto os Tuxá quanto os demais povos indígenas 

no Brasil não assistiram de forma passiva a todos os abusos, arbitrariedades, desrespeito 

e violência com que foram tratados ao longo de séculos. Formas de resistência foram 

engendradas nos mais variados contextos e mesmo com o saldo negativo que 

costumamos contabilizar para os povos indígenas, sobressai a luta, a resistência desses 

povos, cujas populações, a cada dia, crescem no Brasil tanto em função de um 

crescimento vegetativo quanto dos processos de etnogênese.   

É preciso registrar que no final da década de 1970 e inicio da década de 1980, 

cresceu o numero de organizações não-governamentais responsáveis por defender os 

interesses dos indígenas e, nesse período, surge também as primeiras formas de 
                                                           
163 CAMPOS, Carla S. Rio São Francisco: o rio da injustiça ambiental.  IV Encontro Nacional da 
ANPPAS, Brasília - DF, Junho de 2008 
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organização do movimento indígena nacional, responsáveis pelas mudanças 

significativas na Constituição de 1988, reconhecendo aos indígenas os direitos 

originários e históricos.  

A partir de 1985 o debate em torno dos direitos civis ganhou força e dessa 

forma, a questão multicultural do Estado Nação também ganhou espaço. A Constituição 

de 1988 foi fundamental para o reconhecimento da diversidade cultural e segundo 

RODRIGUES isso implicou 

 
na ruptura do quadro de desigualdades, o qual tem sua origem em contextos 
econômicos e políticos ao longo dos processos históricos, tornando-se 
imprescindível para a construção do pluralismo político e da democracia, 
bem como para a autodeterminação e autonomia dos povos.164 
 

Nesse contexto a FUNAI passa a conviver com outras instituições que saem em 

defesa dos direitos indígenas e com um Movimento Indígena que cresce e se fortalece. 

Diversos órgãos passam a tratar das questões indígenas tanto no âmbito federal, quanto 

estadual e municipal. Novas discussões e ampliação das redes de apoio aos povos 

indígenas passam a fazer parte da sociedade brasileira a partir especialmente da década 

de noventa. Várias organizações indígenas são criadas visando a colocação dos povos 

indígenas como protagonistas das suas causas em todas as regiões do Brasil. A 

sociedade e o Estado brasileiro passam a conviver cada vez mais com as demandas 

provenientes da plurietnia e do multiculturalismo, o que implica na necessidade de 

reconhecimento tanto dos direitos individuais dos indígenas e das comunidades quanto 

da implementação de políticas públicas apropriadas à diversidade cultural. O que 

implica em direitos sociais adequados às práticas culturais das diversas etnias como 

forma de respeitar a multiplicidade das identidades culturais. Todas essas questões 

passam a ganhar espaço nas escolas, nas universidades, na sociedade, nas políticas de 

Estado, nos meios de comunicação de forma muito lenta, mas, sob o olhar atento das 

organizações indígenas que cada vez mais lutam em prol dos seus direitos. 

Isso não significa que as mudanças necessárias que implicam em respeito e 

garantia aos direitos dos povos indígenas estejam prontas, mas estão em curso e a cada 

dia, a sociedade brasileira vem sendo instigada a refletir sobre a história desses povos e 

tomar decisões diferentes das que costumeiramente preconizaram as formas de lidar 

                                                           
164 RODRIGUES, Cíntia Régia.  As populações indígenas e o Estado Nacional pós-ditadura militar. 
Revista História. Unisinos 9 (3):240-245, Setembro/Dezembro 2005. 
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com a presença indígena que longe de desaparecer como atestavam políticos, 

intelectuais, autoridades e demais setores da sociedade, afirmam cada vez mais sua 

presença dentro do território do Brasil, ainda que as condições ainda não lhes sejam 

favoráveis como devem ser. 

A existência dos Tuxá mesmo que em condições muito distante das que o grupo 

deseja, enfrentando os reveses de uma política do Estado Brasileiro que, aliado aos 

empresários e latifundiários, sempre desfavoreceu os grupos indígenas, demonstra a 

força e a persistência desses povos para permanecerem em territórios que são seus por 

direito e, sobretudo, continuarem exercendo o direito de serem etnicamente diferentes e 

se orgulharem de sua condição de indígenas. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Ao longo desse estudo pode-se afirmar que a região do médio rio São Francisco 

é historicamente habitada por diversos grupos étnicos, e marcada por intensas relações 

de conflitos ao longo dos séculos. Constatou-se que são povos que dependem da terra e 

que tem uma estreita relação com o rio, espaços que garantem a sua sobrevivência física 

e de afirmação da sua identidade. As relações entre os Tuxá e os principais agentes de 

exploração do país aparecem claramente na sua história, desde a chegada das frentes de 

expansão do gado e dos aldeamentos missionários, na luta pela posse da terra contra os 

coronéis e fazendeiros da região, como também, em meados do século XX, o 

envolvimento dos órgãos governamentais em terras indígenas sob a bandeira do 

desenvolvimento desenfreado. 

Historicamente, a construção de grandes projetos vem afetando a vida de 

milhares de pessoas, das mais diversas e variadas formas. Esse trabalho partiu do estudo 

dos impactos da construção da Usina Hidroelétrica de Itaparica na comunidade Tuxá, no 

final do século XX. Entre os diversos fatores considerados negativos para a população, 

estão a expulsão do povo de seu local de origem, os abusos contra o meio ambiente, o 

desrespeito às determinações judiciais.  

O impacto das grandes barragens sobre os povos indígenas torna-se, 

especialmente, prejudicial, como podemos ver no caso dos Tuxá de Rodelas, tanto pela 

falta de terras para a sobrevivência no seu local de origem quanto pela desarticulação de 

práticas culturais tradicionais. No caso específico, a CHESF não se preocupou em 

recompor as condições mínimas de sobrevivência para os Tuxá.  Durante séculos de 

exploração, estes povos vêm lutando para preservar sua cultura e garantir sua condição 

de população diferenciada. Apesar do prolongado contato dos Tuxá com a chamada 

sociedade nacional, esta comunidade mantém práticas sociais e culturais, que apesar dos 

efeitos nocivos das políticas indigenistas, os definem e os situam como indígenas, 

demonstrando que os esforços empreendidos para uma tão sonhada “assimililação” ou 

“integração” que preconizava o desaparecimento dos povos indígenas, afetaram suas 

condições de vida, mas não os venceram. 
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Nós, os Tuxá conservamos ainda o Toré e o Particular, como outros costumes e 

tradições165. O Toré é um ritual de dança religiosa, próprio dos povos indígenas, 

praticado para expressar sentimentos de alegria e de tristeza; e o Particular ritual 

religioso liderado pelo Pajé restrito apenas aos indígenas. A realidade vivenciada e 

relatada por representantes do grupo indígena estudados afigura-se, talvez, mais 

dramática, em face das expectativas frustradas e dos frágeis laços de “integração 

social”. Mas, demonstram que a nossa luta é continua e árdua mas cada vez mais 

necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
165 Sobre as manifestações culturais e modos de vida do povo Tuxá, podemos encontrar mais informações 

nos trabalhos de Orlando Sampaio Silva, Elizabeth Nasser, Nássaro Nasser, Ricardo Borges Salomão, 
Juracy Marques, entre outros. 
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ANEXO 
 

Mapas 
Mapa etno-histórico da região Nordeste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa atual dos povos indígenas da Bahia 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa foi reproduzidos do livro:  
NIMUENDAJU, Curt. Mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju. Rio de Janeiro: IBGE, 1981 
 

BAHIA. Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Plano de Trabalho Operativo - Povos 
Indígenas na Bahia. Coordenação de Políticas para os Povos Indígenas/ Superintendência de Apoio e 
Defesa aos Direitos Humanos, Bahia: Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 2009, p. 39. 



91 

 

 

 

Rio São Francisco, vista da Aldeia dos Tuxá, 1986 
(Foto: autor desconhecido) 
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Crianças Tuxá, 2010. 
(Foto: Dorival Vieira Almeida) 

Tariana Tuxá e seu artesanato, 2011. 
(Foto: Maria Tariana Vieira) 

Antiga Aldeia Tuxá de Rodelas/Ba, 1983 
(Foto: autor desconhecido) 

Idosa e criança Tuxá, década de 1970 
(Foto: autor desconhecido) 

Atual Aldeia Tuxá de Rodelas/BA, 2011 
(Foto: Edy Carlos Santos Vieira) 

 



92 

 

 

 

Trabalhos acadêmicos de historiadores da Universidade Federal da Bahia sobre a 
temática indígena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO TITULO AUTOR NATURZA DO 
TRABALHO 

1982 Caminhos de ir e vir e Caminho 
sem volta: Índios,Estradas e 
Rios no sul da Bahia. 

Maria Hilda 
Baqueiro Paraíso 

Dissertação 

2004 Resistência Indígena e Escrava 
em Camamu no Século XVII. 

Lara de Melo dos 
Santos 

Dissertação 

2004 A "Hecatombe de Olivença": 
Construção e reconstrução da 
identidade étnica - 1904. 

Teresinha Marcis Dissertação 

2007 Aldeando sentidos: os Xucuri-
Kariri e o serviço de proteção 
aos índios no agreste alagoano. 

Aldemir Barros da 
Silva Júnior 

Dissertação 

2007 Entre a cruz e o trabalho: 
exploração da mão-de-obra 
indígena no Sul da Bahia 
(1845–1875). 

Telma Míriam 
Moreira de Souza 

Dissertação 

2008 Conquista e dominação dos 
povos indígenas: resistência nos 
sertões dos maracás, 1650-1701. 
 

Friedrich Câmera 
Siering 

Dissertação 

2008 De Aldeados a Súditos: viver, 
trabalhar e resistir em Nova 
Abrantes do Espírito Santo 
Bahia 1758-1760. 
 

Luciano Campos 
Brunet 

Dissertação 

2008 Colonização e resistência no 
Paraguaçu – Bahia, 1530 – 
1678. 
 

Juliana Brainer 
Barroso Neves 

Dissertação 



93 

 

 

 

Roteiro de entrevista 
 

PESQUISA DE CAMPO: 

LOCAL: 

DATA: 

 

ENTREVISTADOR: 

ENTREVISTADO: 

 

1. Quando foi que você ouviu falar pela primeira vez sobre a barragem de 
Itaparica? 

 
2. Como você soube desse projeto? 

 

3. Como era a sua vida antes da implantação da barragem de Itaparica? 

 

4. Houve alguma mobilização do povo Tuxá contra a construção da barragem? 
Como se deu? 

 
5. Você participou de alguma manifestação contra a construção da barragem? 

 
6. Você se lembra como ficou a situação da comunidade no período um pouco 

antes da mudança para outra localidade? E o período das negociações? 
 

7. Você participou do processo de negociações com a CHESF?  
 

8. Algum funcionário da CHESF visitou a sua casa para falar sobre o projeto? 
Você Se lembra quando aconteceu? 

 
9. Como foi o processo de transferência para a nova comunidade? Como foram as 

condições de deslocação? 
 

10. Como foi a chegada na nova comunidade? 
 

11. Como se deu os primeiros anos nesse novo ambiente? 
 

12. Você acha que sua vida melhorou ou piorou? 
 

13. Na questão cultural e religiosa da comunidade houve alguma mudança? 
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